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Europos Sąjunga pranešė, 
kad pradėjo taikyti lėšų įšaldy-
mą kai kuriems aukščiausiems 
Rusijos pareigūnams, įskaitant 
Rusijos federalinės saugumo 
ir užsienio žvalgybos tarnybų 
vadovus, informuoja Reuters.

Aleksandras Bortnikovas, 
Rusijos federalinės saugumo 
tarnybos vadovas, ir Michailas 
Fradkovas, Užsienio žvalgy-
bos tarnybos vadovas, įtrauk-
ti į naujausią 15 Rusijos ir 
Ukrainos piliečių ir 18 Rusijos 
ir Ukrainos organizacijų są-
rašą, kuriems ES pritaikė 
sankcijas. ES teigimu, asme-
nys, įtraukti į šį sąrašą, padė-
jo Rusijai formuoti politiką, 
sukėlusią grėsmę Ukrainos 
suverenitetui ir teritoriniam 
vientisumui.

Į sąrašą taip pat įtrauktas 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė liepos 15 d. Seimui pristatė Algirdo Butkevičiaus kandidatūrą į Ministro Pirmininko 
pareigas.                                                                                                                                                                                         LRS nuotr.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS PRITARĖ ALGIRDO BUTKEVIČIAUS 
KANDIDATŪRAI Į MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS

Seimas, vadovaudama-
sis Konstitucija, nutarė pri-
tarti Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės teikiamai 
Algirdo Butkevičiaus kandi-
datūrai į Ministro Pirmininko 
pareigas. Už Seimo nutarimą 
„Dėl Lietuvos Respublikos 
Ministro Pirmininko kandida-
tūros” balsavo 88 Seimo nariai, 
prieš – 36, susilaikė 7 parla-
mentarai.

A. Butkevičiaus kandidatū-
rą palaikė Lietuvos socialde-

mokratų partijos, Darbo par-
tijos, Lenkų rinkimų akcijos 
frakcijos ir frakcija „Tvarka 
ir teisingumas”. Prieš balsa-
vo Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų ir 
Liberalų sąjūdžio frakcijos. 
Mišri Seimo narių grupė bal-
savo laisvai.

Respublikos Prezidentė D. 
Grybauskaitė, pristatydama 
A. Butkevičiaus kandidatūrą, 
pabrėžė, kad Vyriausybei rei-
kės tęsti pradėtus projektus, 

didinančius mūsų energetinį 
savarankiškumą. „Taip pat 
turime išlaikyti ekonomikos 
augimo tempą, stabilumą, ma-
žinti nedarbą ir socialinę atskir-
tį”, – teigė šalies vadovė. Anot 
jos, kiekviename sektoriuje yra 
aktualių problemų ir klausimų, 
kuriems reikalingos sutelktos 
pastangos ir kasdienis darbas, 
jei per likusius porą metų nori-
ma pateisinti visuomenei duo-
tus pažadus ir atliepti žmonių 
lūkesčius. „Skaidrumas, mo-

ralinės atsakomybės principai 
negali būti paminami ir likti 
nuošalėje. Trečiame atkurtos 
ir nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmetyje moralinės kar-
telės politikoje žemiau leisti 
nebegalime. Politinės brandos 
lygis turi tik augti ir sudaryti di-
desnes sąlygas visuomenei pa-
sitikėti valdžios sprendimais”, 
– linkėdama Vyriausybei pasi-
naudoti galimybe atsinaujinti 
pabrėžė D. Grybauskaitė.

Bernardinai.lt

16-OJI LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBĖ

Virginija Baltraitienė 
(žemės ūkio ministrė) 

Dailis Alfonsas Bara-
kauskas (vidaus reikalų mi-
nistras) 

Juozas Bernatonis (teisin-
gumo ministras) 

Šarūnas Birutis (kultūros 
ministras) 

Evaldas Gustas (ūkio mi-
nistras) 

Linas Antanas Linke-
vičius (užsienio reikalų mi-
nistras) 

Jaroslav Neverovič (ener-
getikos ministras) 

Juozas Olekas (krašto ap-
saugos ministras) 

Algimanta Pabedinskienė 
(socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė) 

Dainius Pavalkis (švieti-
mo ir mokslo ministras) 

Rimantas Sinkevičius (su-
sisiekimo ministras) 

Rimantas Šadžius (finan-
sų ministras) 

Rimantė Šalaševičiūtė 
(sveikatos apsaugos ministrė) 

Kęstutis Trečiokas (aplin-
kos ministras) 

Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės sudėtis patvirtinta 
Prezidento dekretu 2014 m. 
liepos 16 d.

ES PASKELBĖ NAUJĄJĮ SANKCIJŲ SĄRAŠĄ
Rusijos Saugumo tarybos se-
kretorius Nikolajus Patruševas 
ir čečėnų vadas Ramzanas 
Kadyrovas, kurie, pasak ES, 
skelbė pranešimus, išreiškian-
čius paramą Krymo prijungi-
mui prie Rusijos ir kovoms 
rytų Ukrainoje.

Šių asmenų turtas bus įšal-
dytas ES šalyse ir jiems drau-
džiama išduoti vizas.

A. Bortnikovas ir  M. 
Fradkovas, kurie abu yra 
Rusijos saugumo tarybos na-
riai, įtraukti dėl to, kad „da-
lyvauja formuojant Rusijos 
vyriausybės politiką, keliančią 
pavojų Ukrainos teritoriniam 
vientisumui, suverenitetui ir 
nepriklausomybei”, nurodoma 
Official Journal.

R. Kadyrovas „padarė pa-
reiškimų, kuriais parėmė netei-

sėtą Krymo aneksiją ir ... gin-
kluotą sukilimą Ukrainoje”.

Laikraštyje nurodoma, kad 
Čečėnijos vadas taip pat „išreiš-
kė savo pasirengimą nusiųsti į 
Ukrainą 74 tūkst. čečėnų sava-
norių”, jeigu to bus paprašyta.

Tarp juridinių asmenų, 
įtrauktų į sankcijų sąrašą, yra 
kelios bendrovės, turinčios 
būstines Kryme, kurį Rusija 
aneksavo kovo mėnesį.

Naujajame sąraše, kuris 
turi būti baigtas liepos 29 d., 
gali būti ir Rusijos preziden-
tui Vladimirui Putinui artimų 
oligarchų, sakė šaltiniai diplo-
matiniuose sluoksniuose.

Liepos 25 d. Europos 
Sąjungos (ES) ambasadoriai 
sudarė preliminarų susitarimą 
dėl griežtų ekonominių sankci-
jų Rusijai dėl krizės Ukrainoje.

28 narių ES sugriežtino 

savo poziciją Maskvos at-
žvilgiu po Malaizijos keleivi-
nio lėktuvo numušimo Rytų 
Ukrainoje praėjusią savaitę.

Tarp EK pateiktų priemo-
nių projekte yra ES kapita-
lo rinkų uždarymas valsty-
biniams Rusijos bankams, 
ginklų pardavimo Maskvai 
embargas ir energetikos bei 
dvejopo naudojimo technolo-
gijų aprūpinimo apribojimas. 

Bet, pasak Europos Vadovų 
Tarybos prezidento Herman Van 
Rompuy, ekonominių sankcijų 
paketas bus greičiausiai taiko-
mas tik būsimoms sutartims, o 
tai leis Prancūzijai įgyvendinti 
sutartį su Rusija dėl „Mistral” 
tipo karinių laivų perdavimo. 

Be to, baudžiamosios prie-
monės nepaveiks dabartinio 
naftos, dujų ir kitų produktų iš 
Rusijos tiekimo.              ELTA

IEŠKINYS DĖL LĖKTUVO 
KATASTROFOS 

Ukrainos Donecko srityje 
numušto Malaizijos lėktuvo 
aukų artimieji ruošia dau-
giamilijoninį ieškinį Rusijos 
p rez iden tu i  V lad imi ru i 
Putinui, skelbia The Sunday 
Telegraph, remdamasi advo-
katų kontoros „McCue & 
Partners” pranešimu.

Teisininkai mano, kad at-
sakyti prieš įstatymą turi ne 
tik „separatistai, kurie įtaria-
mi paleidę raketą į MH17 rei-
so lėktuvą, bet ir tie asmenys 
bei kompanijos – jeigu jos bus 
nustatytos – kurios suteikė 
jiems finansinę bei materiali-
nę paramą, rašo newsru.com.

Dauguma ekspertų teigia, 
kad objektyvus šios tragedi-
jos, pražudžiusios 298 žmo-
nes, priežasčių tyrimas gali 
užtrukti ne vienerius metus.

The Sunday Telegraph 
duomenimis, teisininkai ren-
gia kolektyvinį ieškinį, ku-
ris bus paduotas Jungtinėse 
Valstijose.

Be V. Putino, atsako-
vais gali būti įvardyti aukšti 
Rusijos kariuomenės vadai, 
taip pat asmenys iš V. Putino 
aplinkos.                          LRT
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Lietuvai nuo sausio 1 d. ketinančiai įsivesti eurą, šalies 
gyventojų pritarimas bendrai Europos Sąjungos (ES) valiutai 
išaugo iki 50 procentų. Paskelbtos Eurobarometro apklausos 
duomenimis, šių metų pavasarį, palyginti su praėjusių metų 
rudeniu, pasisakančiųjų už Europos ekonominę ir monetarinę 
sąjungą su viena bendra valiuta euru padaugėjo 10 procentinių 
punktų. Pasisakančiųjų prieš dalis per minėtą laikotarpį sumažė-
jo 8 punktais iki 41 proc., dar 9 proc. gyventojų teigė neturintys 
nuomonės. Kitos Eurobarometro apklausos duomenimis, balandį 
už euro įvedimą Lietuvoje pasisakė 46 proc. šalies gyventojų, 
48 proc. teigė esantys prieš, o 6 proc. teigė neturintys nuomo-
nės. ES Bendrųjų reikalų taryba galutinai pritarė Lietuvos 
įstojimui į euro zoną nuo 2015 metų.

Saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją, dalyvauti tarptautinėse 
operacijose, prireikus padėti valstybės ar savivaldybių institu-
cijoms prisiekė 172 kariai. Iškilminga priesaikos šventė vyko 
didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke 
Rukloje. Mokymų vadai sako, kad prisiekė dvigubai daugiau 
nei įprasta karių. Pastaruoju metu daugėja norinčiųjų praeiti 
bazinius mokymus, o vasara tam – palankus metas. Per tris sa-
vaites trukusius mokymus per šimtą karių susipažino su taktikos, 
inžinerijos, ginkluotės, topografijos pagrindais. Sėkmingai juos 
baigę pretenduoja sudaryti profesinės karo tarnybos sutartis ir 
tapti eiliniais kariais.

Lietuvoje aptikus afrikinio kiaulių maro židinį, Vyriausybė 
telks jėgas ir kartu su Latvija, Estija bei Lenkija prašys Europos 
Sąjungos (ES) pagalbos. Vilniuje planuojamas 4 šalių žemės 
ūkio ministrų ir veterinarijos tarnybos vadovų susitikimas. Bus 
aptariamas klausimas dėl europinės paramos, tačiau kol kas 
neaišku, kiek lėšų bus prašoma. Veterinarijos tarnybos vadovas 
Jonas Milius sakė, kad Lietuva vėl kels klausimą dėl tvoros su 
Baltarusija, nors jis yra iš dalies pavėluotas. Jis statyti tvorą siūlė 
dar pernai vasarą, kai Baltarusijoje nustatytas pirmasis maro 
židinys, tačiau su tuo nesutiko EK. Apie 12 mln. eurų vertės 
tvora iki šiol buvo brangiausia Lietuvos Briuseliui siūloma 
kovos su užkratu priemonė. Europos Komisija (EK) Lietuvai 
pernai skyrė 1,948 mln. eurų paramos kovai su maru. Tai buvo 
tik dešimtadalis sumos, kurios jau nuo 2013-ųjų pabaigos prašė 
Lietuva (20 mln. eurų).

Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo de-
partamentas penktadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kiaulių 
maro užkrato fermoje Ignalinos rajone. Siekiama išsiaiškinti, ar 
gyvūnai nebuvo užkrėsti tyčia. Sprendimas pradėti ikiteisminį 
tyrimą priimtas gavus Lietuvos maisto ir veterinarijos tarnybos 
(VMVT) vadovo Jono Miliaus raštą dėl minėtame komplekse, 
kurį valdo Danijos įmonė, nustatyto afrikinio kiaulių maro 
protrūkio, dėl kurio bendrovė turėjo skubiai sunaikinti visas 
komplekse augintas kiaules. Rašte teigiama, kad VMVT neat-
meta tyčinio užkrėtimo galimybės, todėl prašo atlikti minėto 
atvejo tyrimą, siekiant išsiaiškinti šio viruso patekimo šaltinį.

Premjeras Algirdas Butkevičius sako, kad suskystintų 
gamtinių dujų (SGD) terminalo statybos Klaipėdos uoste vyksta 
be vėlavimų. pripažino, kad anksčiau buvo tam tikrų ginčų su 
krantinės statybos rangove Latvijos bendrove BMGS, tačiau 
dabar jie išspręsti. Anot premjero, darbų intensyvumas padidėja 
iš karto, kai tik jis atvažiuoja į Klaipėdą. Vėl apžiūrėti staty-
bvietę jis ketina rugpjūčio pabaigoje. Po to, kai liepos 10-ąją 
premjeras apžiūrėjo terminalo statybą, Vyriausybė priėmė kai 
kuriuos sprendimus, kurie turėtų paspartinti darbus. Tuomet 
skelbta, kad statybvietėje bus dirbama trimis pamainomis, o 
BMGS papildomai skyrė 10 darbininkų.

SGD terminalui skirtas laivas „Independence” dabar yra 
netoli Sueco kanalo, skiriančio Raudonąją ir Viduržemio jūras. 
Laivas gegužės viduryje paliko didžiausią pasaulyje Pietų 
Korėjos Ulsano laivų statyklą „Hyundai Heavy Industries”. Nuo 
to laiko jis jau nuplaukė apie 14 tūkst. kilometrų, iki Lietuvos 
jam dar liko plaukti daugiau nei 10 tūkst. kilometrų. Skelbta, 
kad laivas į Klaipėdos uostą atplauks spalio pabaigoje, o SGD 
terminalas turėtų pradėti veikti gruodžio pradžioje.

Naujoji sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė 
ėmėsi jautrios ir nepatogios temos – ji siūlo svarstyti įteisinti 
eutanaziją. Apie tai pranešusios TV3 „Žinios” sako, kad medi-
kai tokio siūlymo kratosi, nes nenori tapti mirties vykdytojais. 
Juos palaiko ir dvasininkai. Kunigas Andrius Narbekovas TV3 
„Žinioms” sakė: „Sveikatos apsaugos ministerija turėtų saugoti 
sveikatą ir gyvybę, o ne ieškoti būdų, kaip tą gyvybę atimti. 
Savaime suprantama, kad tai yra šėtoniškai, pabrėžiu šį žodį, 
pelninga, ekonomiška. Mes puikiai suprantame, kad žmonėms, 
kurie serga, reikia lėšų. Tačiau visuomenė, kuri save deklaruoja 
kaip demokratišką, turėtų labai aiškiai suprasti, kad mes turime 
ligoniais rūpintis, o ne juos žudyti.”                           LRT, TV3, ELTA

JAV DIPLOMATIJOS 
VADOVAS IZRAELYJE

JAV valstybės sekretorius 
John Kerry atskrido į Izraelio 
pagrindinį oro uostą, nors 
Federalinė aviacijos adminis-
tracija (FAA) yra uždraudusi 
į jį visus lainerių reisus, siek-
damas paskatinti paskelbti 
paliaubas tarp Izraelio ir pa-
lestiniečių islamistų judėjimo 
„Hamas”. 

J.Kerry tarėsi su Izraelio 
premjeru, Palestinos savival-
dos prezidentu ir Jungtinių 
Tautų (JT) vadovu per trukusį 
vizitą Jeruzalėje ir Ramaloje. 

J.Kerry atskrido į Tel Avivą 
kariniu lėktuvu kitą dieną po 
to, kai FAA uždraudė visus 
komercinius skrydžius į Ben 
Guriono oro uostą. 

Agentūra šį sprendimą pri-
ėmė po to, kai viena „Hamas” 
kovotojų raketa liepos 22 d. 
nukrito už maždaug pusantro 
kilometro nuo to oro uosto.

Valstybės departamento 
atstovė Jen Psaki nurodė, kad 
per liepos 23 d. vykusius susi-
tikimus J.Kerry toliau ragino 
„Hamas” ir Izraelį paskelbti 
paliaubas po ilgiau nei dvi 
savaites trukusių kovų Gazos 
Ruože.

Nori blokados 
panaikinimo 

Gazos Ruožo ekonominės 
blokados panaikinimas turė-
tų būti paliaubų su Izraeliu 
dalis, pareiškė palestiniečių 
ministras pirmininkas Rami 
Hamdallah, kuriuo remiasi 
BBC. 

Kalbėdamas Jungtinių 
Tautų (JT) generalinio sekre-
toriaus Ban Ki-moon vizito 
metu, R. Hamdala teigė, jog at-
ėjo laikas „užbaigti apsiaustį”. 

Palestiniečių premjeras 
pakartojo „Hamas” iškel-
tą paliaubų sąlygą nutraukti 
Izraelio ir Egipto blokadą. 

Pasak pareigūnų, per pasta-
rąsias 15 dienų žuvo daugiau 
nei 640 palestiniečių ir 31 
izraelietis.                           AP

Amerikiečiai naujais su-
varžymais Rusijai pirmą kartą 
tiesiogiai nusitaikė į šios šalies 
ekonomikai itin svarbias fi-
nansų, gynybos ir energetikos 
bendroves.

Vakarai jau ne kartą skelbė 
įvairias sankcijas Rusijos ir bu-
vusio Ukrainos režimo parei-
gūnams, bet iki šiol Maskvoje 
iš jų buvo tik juokiamasi.

Taip, finansų rinkos ir ru-
blio kursas kaskart nusirisda-
vo žemyn. Tačiau lygiai taip 
pat kiekvieną sykį išgirdus 
apie derybas dėl konflikto 
Ukrainoje užbaigimo ar pa-
liaubas jis vėl atsitiesdavo 
– Rusija didesnio sankcijų 
poveikio taip ir nepajuto.

Ypač juokingi ir dabar atro-
do Bendrijos paskelbti suvar-
žymai – antrarūšiams Rusijos 
pareigūnams ir bendrovėms. 
Kadangi ES ir Rusijos verslo 
ryšiai itin glaudūs, taikomasi į 
juokingai smulkias žuvis.

Vis dėlto naujausios JAV 
sankcijos – jau rimtas smūgis 
Rusijai. Kentės ne tiek pre-
zidentui Vladimirui Putinui 
artimi valdžios pareigūnai, 
o didžiausios rusiškos kor-
poracijos, galinčios prarasti 
milijardus JAV dolerių.

Negalės prieiti prie rinkų

Krizė Ukrainoje jau vyksta 
taip ilgai, kad kartais netgi 
galima pamiršti, jog šios šalies 
rytuose ir toliau kasdien žūsta 
žmonės ir sproginėja raketos.

Bet Vašingtonas rodo, jog 
amerikiečiai ne akli. Kad įžū-
lūs Rusijos veiksmai – leidi-
mas ginkluotiems samdiniams 
ir sunkiajai karinei technikai 
kirsti Ukrainos sieną, prie ku-
rios ir vėl telkiamos ginkluo-
tosios pajėgos, – yra matomi 
ir vertinami.

Būtent  dėl  naujausių 
Rusijos provokacijų Iždo de-
partamentas paskelbė, kad 
dvi didelės Rusijos finansų 
institucijos – „Gazprombank” 
ir VEB – bei dvi energeti-
kos milžinės – „Rosneft” ir 

JAV SANKCIJOS RUSIJAI JAU NEBEJUOKINGOS

„Novatek” – neteks prieigos 
prie JAV kapitalo rinkų.

Tiesioginių sankcijų taip 
pat sulauks aštuonios Rusijos 
ginklų įmonės, tarp jų – ir 
garsioji „Kalašnikov”.

Į fizinių asmenų, kuriems 
taikomi suvaržymai, sąrašą 
įtrauktas įtakingas Rusijos 
federalinės saugumo tarnybos 
pareigūnas Sergejus Besesda 
ir Rusijos aneksuoto Krymo 
reikalų ministras Olegas 
Saveljevas. Taip pat – V.Putino 
patarėjas Igoris Ščiogolevas.

Parodė, kad stebi 
situaciją

Nors JAV sankcijos smogs 
kai kurioms žinomiausioms 
Rusijos bendrovėms, jomis 
nesiekiama padaryti žalos 
ištisiems ekonomikos sekto-
riams, kaip anksčiau grasino 
Vašingtonas.

Suvaržymai taip pat neuž-
kirs kelio rusų bendrovėms 
dirbti su Amerikos fiziniais ir 
juridiniais asmenimis, be to, 
nebus konfiskuotas tų Rusijos 
kompanijų turtas JAV juris-
dikcijoje.

Vis dėlto keturioms mi-
nėtoms Rusijos bendrovėms 
nuo šiol nebus galima sko-
lintis ilgesniam nei 90 dienų 
laikotarpiui. Tai sukels ypač 
didelių problemų bankams 
„Gazprombank” ir VEB.

„Jeigu tai jų nesuluošins, 
tai bent liesis kraujas”, – „New 
Republic” teigė vienas aukštas 
Baltųjų rūmų komandos, pa-
tvirtinusios sankcijų paketą, 
narys.

„Rusijos kompanijoms ilga-
laikio vidaus kapitalo trūkumas 
yra didžiulė problema. Būtent 
todėl JAV pradėjo nuo to. 

Kalbant apie ilgalaikį ka-
pitalo finansavimą, Rusijos 
įmonės beveik visiškai pri-
klausomos nuo užsienio. O 
užsienis rusams ką tik suma-
žėjo”, – aiškino ir konsultacijų 
bendrovės „Eurasia Group” 
analitikas Alexander Kliment.

lrytas.lt

JAV prezidentas Barack Obama spaudos konferencijoje Baltuosiuose rūmuose.                         Reuters
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AR BUS KAM SUSTABDYTI  
BLOGIO IMPERIJĄ?

„Blogio imperija” - taip pavadino Sovietų Sąjungą JAV 
prezidentas Ronald Reagan 1982 m. birželio 8 d. savo kal-
boje Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmuose. Šis tai-
klus pastebėjimas privertė pasaulio žmonės pagalvoti, kas 
yra ta Sovietų Sąjunga, kuri jau trečius metus nesėkmingai 
kariavo Afganistane. Tais gūdžiais Sovietų laikais, kai 
Lietuva ir dar kelios Europos šalys buvo soclagerio „narės”, 
Sovietų komunistų partija negailėjo pinigų skleisti Lenino 
idėjas apie pasaulinę darbininkų revoliuciją ir šlovinti 
Spalio revoliucijos „pasiekimus”. Šie propagandos aidai 
pakankamai plačiai aidėjo net ir šioje Atlanto pusėje. Bet 
lietuvių išeivija buvo atidi ir organizuota, todėl suprato šį 
melą ir jam rengėsi. 1940 m. per Amerikos lietuvių Romos 
katalikų federacijos suvažiavimą buvo įkurta Amerikos 
Lietuvių Taryba (ALT), kuri suvienijo  visas Amerikos 
lietuvių bendruomenės organizacijas. Jos sudėtyje akty-
viai dalyvavo Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga (ALTS). 
(Apie jos veiklą ir darbus rekomenduočiau paskaityti 2012 
m. Čikagoje išleistos knygos „Tautinės minties keliu” 
antroje laidoje, kurią jos sudarytojas Vytautas Radžius pa-
ruošė aktyviai bendradarbiaudamas su Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pirmininku Petru Buchu.)

Sovietų Sąjunga, sukurta ant žmonių kaulų ir kančių, 
žlugo savaime. Jos palikimą paveldėjo Rusija. Deja, ir tą 
JAV prezidento pavadinimą - taip pat. Apie blogio impe-
riją prirašyta pakankamai. Apie ją savo knygose atvirai 
rašė Aleksandras Litvinenko, FSB karininkas (atitikmuo 
sovietiniam KGB), pabėgęs į Vakarus. Jo knygoje „FSB 
sprogdina Rusiją” išleistoje Londone 2011 m., išsamiai 
aprašomas FSB darbas, sukeliant Čečėnijos antrąjį karą. 
Jį 1999 m. pradėjo paskirtas naujasis Rusijos ministras 
pirmininkas, buvęs KGB ir FSB karininkas Vladimiras 
Putinas. Po Rusijos prezidento B. Jelcino atsistatydinimo 
1999 m. gruodžio 31 d., tapo laikinai einančiu prezidento 
pareigas, o vėliau, panaudodamas savo kagėbistinius su-
gebėjimus, triskart išrinktas Rusijos prezidentu: 2000 m. 
kovo 26 d., 2004 m. kovo 14 d. ir 2012 m. kovo 4 d. Tai 
žmogus, kuriuo, kaip skelbia dabartinės Rusijos valdžios 
kontroliuojamos apklausos, šiuo metu pasitiki per 80 proc. 
šalies piliečių. Tiesa, V. Putinas faktiškai uzurpavo visas 
žiniasklaidos priemones - žurnalistai, kurie nesutinka su jo 
politine linija, dažniausiai neaiškiomis aplinkybėmis žūva. 

A. Litvinenko už savo knygų spausdinimą ir atvirą FSB 
„virtuvės darbą” buvusio bendradarbio Vladimiro Putino 
(jie yra kartu dirbę viename kabinete) buvo nubaustas 
mirtimi - nunuodytas radioaktyviu poloniu Londono kavi-
nėje. Norisi priminti panašią istoriją, kai Stalino įsakymu 
1940 metų rugpjūčio 20 d. buvusį bendrapartietį Levą 
Trockį, gyvenusį emigracijoje Meksikoje, ledo kirtikliu 
užkapojo NKVD užverbuotas ispanų komunistas Ramonas 
Mercaderis. Laikai keičiasi ir buvusių bendradarbių šali-
nimo būdai tobulėja.

Bet tokiu keliu atėjęs į Rusijos politikos viršūnę ir 

Kokių sankcijų nusipelnė 
Rusija po viso šito siaubo fil-
mo, po keleivinio Malaizijos 
lainerio MH17 numušimo, 
po šimtų nekaltų žmonių 
aukų?

Europos Parlamente aš 
asmeniškai pasisakiau ir pa-
sisakysiu už tai, kad ES tai-
kytų kuo griežtesnes poveikio 
priemones. Jeigu kas mėgsta 
skirstyti pagal stiprumą, švel-
niausias sankcijas iš karto 
galime atidėti į stalčių. 

Ko reikia kuo skubiausiai? 
Pirma – tai visuotinis ginklų 
embargas, nukreiptas prieš 
Rusiją. Europos Sąjunga ir 
Europa apskritai privalo paga-
liau nusibrėžti aiškiai matomas 
raudonas linijas, kurių negali-
ma peržengti. 

Deja, šiuo metu viena 
Europos raudonųjų linijų vis 
dar patenka į prancūziško karo 
laivo „Mistral” denį. Todėl 
ES reikia ryžtingų ir iškart 
veikiančių priemonių paketo – 
priešingu atveju neaišku, kiek 
Ukrainos ir europiečių gyvy-
bių dar pareikalaus Rusijos 

RUSIJA TURI SUŽINOTI, KAD EUROPĄ JUNGIA  
NE TIK DUJŲ VAMZDŽIAI

valdomų teroristų atakos.
Antra, Europa turėtų taikyti 

platesnes tikslines sankcijas 
– ne tik ginklų tiekėjams ir 
karo kurstytojams iš Rusijos 
politinio ar verslo elito. Galbūt 
Europa šiandien galėtų apsieiti 
ir be rusiškų ikrų ar degtinės? 
Juk protu (ir netgi jo nesant) 
Rusijos nesuprasi. 

Trečia, Europos Sąjunga 
turi pademonstruoti, kad gali 
būti vieninga ir tvirta. Čia 
nekalbu apie tokias vertybes 
kaip nuomonių įvairovė, skai-
drumas ar žmogaus teisės. 
Turiu galvoje esminę vertybę – 
žmogaus teisę gyventi, laisvai 
ir saugiai. 

Tai, kad ES laikysena 
dabartinio (neskelbto) karo 
Ukrainoje akivaizdoje yra ne-
pakankamai tvirta, jau išsakiau 
Europos Parlamento Užsienio 
reikalų komiteto neeiliniame 
posėdyje. Jame, beje, dalyvavo 
ir Ukrainos užsienio reikalų 
ministras P. Klimkinas, kiti 
aukštas pareigas užimantys 
Kijevo pareigūnai.

Europa gali ir turi pasimo-

kyti iš istorijos. Jeigu Rusijai 
žmonių gyvybės nieko nereiš-
kia ir ji norėtų toliau statyti 
savus gulagus, Europa tam 
turi užkirsti kelią. Jeigu krauju 
aplaistytos Maidano aikštės 
ir Krymo aneksijos buvo ne-
gana, tai sustabdyti pietryčių 
Ukrainoje besitęsiančią bepro-
tybę yra būtina, jau šiandien.

Akivaizdu,  kad karas 
Ukrainoje pavojingai susil-
pnino Europos saugumo pa-
matus, grąžino nepasitikėjimo 
ir raudonos grėsmės pašvaistę, 
o taip pat – pagimdė regioninio 
terorizmo ir naujų įšaldytų 
konfliktų riziką.

Todėl ES turi išlikti tvirta 
Ukrainos pasirinkto demo-
kratiško ateities kelio rėmėja 
ir partnerė. Rusija, pastaruo-
ju metu rodanti kone atvirą 
agresiją, privalo žinoti, kad 
Europą jungia ne tik dujų 
vamzdžiai. Dar yra politinis 
solidarumas ir laiko išbandy-
tos vertybės.

Petras Auštrevičius, Euro-
pos Parlamento, EP Užsienio 
reikalų komiteto narys 

Rusija sugriežtino bausmes 
už nesankcionuotus politinius 
protestus, įvesdama kalėjimo 
iki penkerių metų bausmes už 
pakartotinius pažeidimus.

Prezidentas Vladimiras 
Putinas pasirašė pataisas, ku-
riomis nesankcionuoti pro-
testai ir mitingai prilyginami 
masinių neramumų kurstymui.

„Pakartotinis nustatytų 
procedūrų dėl mitingų, susi-
būrimų, demonstracijų, žygių 
ar piketų organizavimo ar 
surengimo pažeidimas” dabar 
pagal baudžiamąjį kodeksą 
laikomas nusikaltimu, nuro-
doma Kremliaus interneto 
svetainėje.

Rusijos pareigūnai dažnai 
atmeta prašymus dėl viešų 
opozicijos ir žmogaus teisių 
gynėjų susibūrimų, o tuos, ku-
rie vis tiek rengia susibūrimus, 
dažnai vaiko policija.

Minimos pataisos „buvo 
priimtos siekiant nustatyti 
baudžiamąją atsakomybę pa-
kartotinių viešosios tvarkos 
pažeidimų ar (pažeidimų) 
per masines demonstracijas 
atveju”, priduriama pranešime.

Tie, kas organizuoja dau-

RUSIJOJE SUGRIEŽTINTOS BAUSMĖS UŽ POLITINIUS PROTESTUS
giau kaip du nesankcionuotus 
viešus susibūrimus ar protes-
tus per šešis mėnesius, arba 
juose aktyviai dalyvauja, dabar 
gali būti traukiami baudžiamo-
jon atsakomybėn ir baudžiami 
kalėjimu iki penkerių metų 
arba bauda iki 1 mln. rublių 
(21 tūkst. eurų).

Naujuoju įstatymu taip 
pat padvigubintas laikas, kiek 
protestuotojai gali būti laikomi 
pagal administracinę teisę, 
– nuo 15 iki 30 dienų – už 
pažeidimus, tarp kurių yra 
trukdymas visuomeniniam 
transportui ir deklaruoto daly-
vių skaičiaus viršijimas.

V.Putinas, kuris 2012 me-
tais buvo išrinktas trečiai ka-
dencijai ir kurio išrinkimą 
temdė masinės demonstraci-
jos, jau pasirašė visą virtinę 
įstatymų, kuriais suvaržoma 
teisė protestuoti.

Balandžio mėnesį įstatymu 
buvo nustatyta minimali ke-
tverių metų kalėjimo bausmė 
už didelius viešosios tvarkos 
sutrikdymus. Tokie kaltinimai 
dabar yra pateikti keliems ak-
tyvistams.

Rusija taip pat sugriežtino 

suvaržymus nevyriausybinėms 
organizacijoms ir dabar tos iš 
jų, kurios gauna tarptautinį 
finansavimą, privalo užsiregis-
truoti kaip „užsienio agentai”.

Po įstatymo priėmimo 
prie užsienio agentų sąrašo 
buvo pridėtos penkios garsios 
žmogaus teisių ir aplinkos 
gynėjų grupės. Tai reiškia 
griežtesnius finansinius au-
ditus ir reikalavimą visą savo 
medžiagą žymėti kaip leidžia-
mą užsienio agentų. 

AFP ir lrytas.lt

tapęs vienvaldžiu Vladimiras Putinas nesustoja. Kovo mė-
nesį okupavęs Krymą, pradėjo kalbėti apie „Novorasijos” 
(naujosios Rusijos) ateitį. Taip jis vadina Rytinę Ukrainą. 
Rusijos prezidentas pranoko savo mokytoją Staliną, kurio 
valstybės valdymo stiliumi Rusijos mokyklos istorijos 
vadovėliuose gėrisi. Vienas iš jo ir jo pasekėjų paskutinių 

„darbų” - keleivinio lėktuvo numušimas Rytų Ukrainoje, 
pareikalavęs 298 nekaltų žmonių gyvybių. Aišku, kad tai 

- ne pabaiga. Tad ar bus kam sustabdyti blogio imperiją?
Jonas Kurtakis

UKRAINOS 
VYRIAUSYBĖ 

NORI UŽDRAUSTI 
KOMUNISTŲ PARTIJĄ

Teismas Kijeve svarsto 
vyriausybės prašymą uždrausti 
Ukrainos komunistų partiją. 
Teisingumo ministerija teigia, 
jog ši partija turėtų būti už-
drausta, nes rėmė prorusiškus 
sukilėlius, šalies rytuose ko-
vojančius su vyriausybinėmis 
pajėgomis. 

Liepos 8 dieną pateiktuose 
dokumentuose ministerija 
kaltina šią partiją padėjus 
remti sukilėlius, taip pat ir 
pinigais bei ginklais, be to, 
rėmus ginčijamus nepriklau-
somybės referendumus ryti-
niuose regionuose. 

Tuo tarpu parlamento 
pirmininkas Oleksandras 
Turčynovas paskelbė, kad 
komunistų grupė parlamente 
išformuojama, nes frakcijai 
nebepakanka jos narių. Tai 
jis galėjo padaryti po priimto 
įstatymo.                         LRT
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Lietuvos žydų bendruo-
menės pirmininkė Faina 
Kukliansky sako, kad žydai 
Lietuvoje nesijaučia diskrimi-
nuojami, todėl neturės skundų 
šalyje viešinčiam specialiajam 
Jungtinių Valstijų pasiuntiniui 
kovai su antisemitizmu Ira 
Formanui.

„Pažiūrėkime į reikalą iš 
teigiamos pusės: atvažiuoja 
B. Obamos administracijos 
atsakingas pareigūnas, o mes 
neturime jam per daug kuo 
skųstis, dėl ko dejuoti”, – lie-
pos 24 d. paskelbtame inter-

Vilnius ,  l iepos 24 d. 
(ELTA). Prezidentė ir vyriau-
sioji ginkluotųjų pajėgų vadė 
Dalia Grybauskaitė teigia, kad 
tikslai kariuomenės vadui, juo 
tapus generolui majorui Jonui 
Vytautui Žukui, lieka tie patys 
- tai yra kariuomenės stiprini-
mas, jos įrangos atnaujinimas. 

„Iššūkiai - labai aiškūs, ne 
kartą buvo įvardinti, tai, pir-
miausiai, mūsų kariuomenės, 
gynybinių pajėgų sustiprini-
mas, kariuomenės įrangos at-
naujinimas, visi šie uždaviniai 
jau seniai įvardinti. Vyksta 
mūsų gynybos planų pritai-
kymas naujoms sąlygoms, 
ruošiamės NATO viršūnių 
susitikimui, kariuomenė taip 
pat tiesiogiai dalyvauja ir da-
lyvaus šiame procese. Dabar 
prasidės papildomi ginkluotės 
pirkimai, juos reikės labai 
įdėmiai, skaidriai ir atsakingai 
vykdyti, kad mūsų žmonės 

Lietuvos Prezidentė ir vyriausioji ginkluotųjų pajėgų vadė Dalia Grybauskaitė liepos 24 d. Vilniaus 
Katedros aikštėje surengtoje iškilmingoje Lietuvos kariuomenės vado pasikeitimo šventėje inauguravo 
naująjį kariuomenės vadą generolą majorą Joną Vytautą Žuką.                                                   ELTA

Lietuvos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pareiškė, kad 
Europos Sąjunga (ES) privalo 
keisti savo poziciją Rusijos 
atžvilgiu, ir perspėjo, kad del-
simas imtis griežtų priemonių 
gali tik paskatinti agresiją.

D.Grybauskaitė situaciją 
Ukrainoje liepos 22 d. Lenkijoje 
aptarė su regiono šalių preziden-
tais - Varšuvoje vyko Baltijos 
ir Višegrado (Lenkija, Čekija, 
Slovakija ir Vengrija) šalių bei 
Bulgarijos ir Rumunijos prezi-
dentų susitikimas.

„Agresija turi sulaukti 
griežto ir vieningo atsako. 
Geopolitinė situacija pasikei-
tė, todėl turime labai rimtai 
ir atsakingai vertinti iššūkius 
savo saugumui. Visų pirma – 
padaryti galą Europos politikos 
„mistralizacijai”, nutraukti 
visus sandorius su Rusija dėl 
karinių technologijų pardavi-
mo. Negalime leisti, kad mūsų 
ginklus naudotų agresorius, 
o laivas „Mistralis” atsidurtų 
Baltijos jūroje. Europa ne-
turi pardavinėti savo verty-
bių”, – prasidėjus susitikimui 
Varšuvoje prezidentės spaudos 
tarnybos išplatintame praneši-
me cituojama Lietuvos vadovė.

Pasak jos, NATO privalo 
realiai įvertinti grėsmes sau-
gumui ir atitinkamai koreguoti 
Baltijos valstybių bei Lenkijos 
gynybos planus, užtikrinti 
ilgalaikio saugumo priemones 
regione ir vykdyti konkrečias 
atgrasymo priemones, kurios 

Naujasis Lietuvos kariuo-
menės vadas generolas majo-
ras Jonas Vytautas Žukas sako 
abejojantis, kad Rusija verž-
tųsi į Lietuvą su tankais - jo 
teigimu, didesnė tikimybė, kad 
krizės atveju tektų susidurti su 
kovotojais, kurie į šalį patektų 
apsimetę civiliais.

„Aš labai abejoju, kad ru-
sai kada nors veršis pas mus 
su tankais, kaip jie darė per 
Antrąjį pasaulinį karą”, - in-
terviu savaitraščiui „Veidas” 
sakė J.V.Žukas, kuris kariuo-
menei vadovauti pradėjo lie-
pos 24 d. 

Pasak generolo, Lietuva 
turi rengtis galimai krizei, kuri 
pasireikštų civilių gyventojų 
kurstymu.

„Atskris civiliniais lėktu-
vais turistai: trumpai kirpti, 
gerai nuaugę vaikinai gražiais 
drabužiais, ir staiga Vilniuje jų 
atsiras labai daug. Ir suskris jie 
ne per vieną dieną, o per kelias 
savaites. Tada staiga atsiras ir 
uniformų, ir ginklų”, - sakė 
J.V.Žukas.

„Jei prasidės kokie nera-
mumai, civilių kurstymas, 

APIE GRĖSMES,  
KURIOMS TURI RUOŠTIS LIETUVA

pasų dalijimas, tai įkandin to 
pas mus iškart atsiras žmonių 
ne iš Lietuvos, kurie dar vakar 
buvo paprasti turistai. Tam 
reikia būti pasirengusiems 
ir turėti galvoje, jeigu staiga 
imtų aštrėti kokia krizė”, - sakė 
kariuomenės vadas.

52 metų generolas majoras 
Jonas Vytautas Žukas liepos 24 
d. per iškilmingą ceremoniją 
Katedros aikštėje oficialiai 
perėmė pareigas iš kadenciją 
baigusio generolo leitenanto 
Arvydo Pociaus.

Ginklų bus, reikia 
mokančių jais naudotis

Lietuvos kariuomenė turės 
pakankamai ginklų, bet būtina 
parengti daugiau mokančiųjų 
jais naudotis, paskelbtame 
interviu sakė naujasis Lietuvos 
kariuomenės vadas generolas 
majoras Jonas Vytautas Žukas.

Interviu savaitraščiui „Vei-
das” generolas teigė, kad Lie-
tuvos Sausumos pajėgos šiuo 
metu turi tik šešias pėstininkų 
kuopas, kurios „gali savaran-
kiškai veikti, nes turi viską, kas 
priklauso, ko reikia kovai”.

Pasak generolo, kitos kuo-
pos batalionuose yra „labai 
stipriai apskabytos – iki 30–40 
karių komplekto, kai kuriose 
dar mažiau”.

„Ateityje tikiuosi kokių 
dešimties batalionų. Turime 
galvoti, kaip to pasiekti. Tai 
priklauso nuo finansavimo, 
nuo rezervo (...). Manau, įvy-

kių Ukrainoje šviesoje reikia 
galvoti apie pajėgų koncen-
traciją. Geriau turėti du tris 
batalionus, kurie kažką reiš-
kia, negu dešimt batalionų, 
iš kurių yra tik pavadinimas. 
Juose kažkas vyksta, rengiami 
mokymai, bet kaip koviniai 
batalionai jie neegzistuoja”, - 
sakė kariuomenės vadas.

Generolo majoro teigi-
mu, daug problemų yra ir dėl 
rezervo, nes iš tiesų „norint 
pašaukti šimtą rezervininkų į 
pakartotinius mokymus reikia 
šaukti tūkstantį”.

„Dabar visi kalba apie gin-
klus. Patikėkit, ginklų bus! 
Svarbu, kad būtų mokančių 
jais naudotis”, - sakė J.V.Žukas.

LIETUVA NORI DIDESNIŲ NATO PAJĖGŲ 
REGIONE IR GINKLŲ  
EMBARGO RUSIJAI

kainuoja pigiau, nei tiesioginis 
dalyvavimas kariniame konf-
likte. Prezidentės teigimu, taip 
pat būtina didinti NATO sąjun-
gininkų sausumos, oro ir jūrų 
pajėgų buvimą regione, vykdyti 
bendras karines pratybas.

Į Europos Sąjungos (ES) 
susitikimą liepos 22 d. atvy-
kęs Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
išsakė atsargią poziciją dėl 
ekonominių sankcijų Rusijai, 
bet paragino apriboti judėjimą 
Kremliui artimiems pareigū-
nams ir sustabdyti ginkluotės 
pardavimą Rusijai.

Pasak ministro, į „juodąjį 
sąrašą”, kuriame esantiems 
asmenims draudžiama atvykti 
į ES ir įšaldomos jų sąskaitos, 
turėtų būti įtraukti tikrieji 
sprendimų priėmėjai, o ne tik 
antraeiliai pareigūnai.

Žurnalistų paklaustas apie 
Prancūzijos poziciją neatšauk-
ti karinių laivų „Mistral” par-
davimo Rusijai, L.Linkevičius 
atsakė: „Kai kuriuos susitari-
mus galime paaiškinti ekono-
miškai, bet mes negalime jų 
suprasti”.

ES užsienio reikalų ministrai 
liepos 22 d. tarėsi, ar imtis pa-
pildomų priemonių prieš Rusiją, 
kurią Ukraina ir Vakarai kaltina 
tiekiant ginklus prorusiškiems 
separatistams Ukrainos rytuo-
se. Šis klausimas vėl iškeltas, 
kai virš Rytų Ukrainos buvo 
numuštas Malaizijos keleivinis 
lėktuvas.                               LRT

PREZIDENTĖ KELIA TIKSLĄ NAUJAM 
KARIUOMENĖS VADUI STIPRINTI KARIUOMENĘ

žinotų, kur naudojami jų pini-
gai”, - kalbėjo D. Grybauskaitė 
žurnalistams po iškilmingos 
Lietuvos kariuomenės vado 
pasikeitimo ceremonijos. 

Jos metu paskirtas naujas 
kariuomenės vadas generolas 
majoras Jonas Vytautas Žukas 
pakeitė iki šiol pareigas ėjusį 
generolą leitenantą Arvydą 
Pocių. 

Savo kalboje Prezidentė 
pažymėjo, kad Lietuvos ka-
riuomenė naujajam kariuome-
nės vadui J. V. Žukui patikima 
sudėtingu metu.

„Visai netoli Lietuvos pa-
žeidžiamos valstybių sienos, 
kurstomi karo veiksmai ir 
žūsta nekalti žmonės, o gro-
bikiškus tikslus bandoma pa-
versti propagandine tiesa. 
Šiuo įtemptu metu turime 
būti ypač susitelkę ir pasiryžę 
ginti tai, kas priklausė mūsų 
protėviams, priklauso mums 

ir priklausys mūsų vaikams 
- Lietuvos žemę ir laisvę”, - 
sakė Prezidentė.

Šalies vadovė pabrėžė, kad 
naujojo Lietuvos kariuomenės 
vado laukia svarbūs darbai: 
savarankiškos ir kolektyvinės 
gynybos pajėgumų didinimas, 
oro erdvės apsauga, kariuo-
menės sukomplektavimas, re-
zervo rengimas ir savanoriškų 
pajėgų stiprinimas.

Kaip teigė Prezidentė, 
Lietuva jau 10 metų yra ly-
giavertė NATO aljanso narė, o 
narystė šioje organizacijoje yra 
stiprus šalies gynybos ramstis. 
Todėl vienas didžiausių užda-
vinių Lietuvos kariuomenei 
- ir toliau vykdyti kilnią kario 
misiją, sėkmingai ginti šalį ir 
užtikrinti jos žmonių saugumą.

Pasak šalies vadovės, ne-
seniai priimtas sprendimas 
padidinti Lietuvos kariuome-
nės finansavimą leis Lietuvos 
kariams dar sėkmingiau vyk-
dyti šias užduotis.

ŽYDAI LIETUVOJE JAUČIASI GERAI 
viu „Kauno dienai” sakė F. 
Kukliansky. „Jeigu antisemi-
tizmas Lietuvoje ir egzistuoja, 
mes su juo nesusiduriame nei 
oficialiose institucijose, nei ga-
tvėse. Tai nėra mūsų kasdienio 
gyvenimo reiškinys. Tad skųs-
tis negalėtume, o atvirkščiai, 
galėtume pasidžiaugti, kad, 
lyginant su kitomis Vakarų 
Europos šalimis, Lietuvoje 
jaučiamės labai komfortabi-
liai”, – teigė bendruomenės 
pirmininkė. 

Jos nuomone, Lietuvoje an-
tisemitizmas daugiau vyrauja 

stereotipų lygiu, o stereoti-
pams įveikti svarbus švietimas 
ir tarpusavio bendravimas.

Antisemitizmas pasauly-
je pastaruoju metu išaugo, 
nes ekonominius sunkumus 
patyrę žmonės ima ieškoti at-
pirkimo ožių, sako šią savaitę 
Lietuvoje viešėjęs Jungtinių 
Valstijų pasiuntinys kovai su 
antisemitizmu Ira Formanas. 
Jis atkreipė dėmesį, kad sun-
kmetis kai kuriose Europos 
šalyse priminė Didžiąją de-
presiją, kuri Vakarus užgriuvo 
prieš Antrąjį pasaulinį karą.

LRT
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Didžiosios Britanijos vy-
riausybė liepos 22 d. paskelbė 
atliksianti viešą tyrimą dėl 
Rusijos disidento Aleksandro 
Litvinenkos, kuris 2006 metais 
buvo nunuodytas Londone 
radioaktyviu poloniu, mirties. 

A p i e  t a i  p a s k e l b t a 
Britanijai raginant imtis griež-
tesnių sankcijų prieš Rusiją dėl 
Malaizijos keleivinio lėktuvo 
katastrofos Ukrainos rytuose, 
kuri, kaip įtariama, įvyko, kai 
į orlaivį pataikė prorusiškų 
separatistų paleista raketa. 

Vidaus reikalų sekretorė 
Theresa May šį pareiškimą pa-
skelbė parlamente, pridūrusi: 
„Labai tikiuosi, kad šis tyrimas 
suteiks šiokią tokią paguodą 
jo našlei.” 

A .L i tv inenka ,  buvęs 
Rusijos federalinės saugu-
mo tarnybos (FSB) agentas 
ir Kremliaus kritikas, buvo 
nunuodytas radiokatyviu po-

Sausio 13-osios byloje įta-
riamas Rusijos pilietis Jurijus 
Melas lieka suimtas, liepos 24 
d. nusprendė teismas.

Vilniaus apygardos teismas 
atmetė jo prašymą pakeisti 
kardomąją priemonę - suė-
mimą - ir paleisti į laisvę. Ši 
nutartis galutinė ir neskun-
džiama.

Anot teismo, šioje proceso 
stadijoje yra pagrindas manyti, 

Niujorke liepos 22 d. Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba savo rezoliucijoje labai griežtai pasmerkė 
Malaizijos keleivinio lėktuvo numušimą Rytų Ukrainoje ir pareikalavo leisti ekspertams nekliudomai 
patekti į tragedijos vietą.                                                                                                EPA-ELTA nuotr.

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba  l iepos  22  d ieną 
vienbalsiai priėmė rezoliu-
ciją, griežtai smerkiančią 
Malaizijos oro linijų lėktuvo 
numušimą virš Ukrainos teri-
torijos, ir pripažino Ukrainos 
pastangas organizuoti tarp-
tautinį įvykio tyrimą.

Rezoliucijoje taip pat rei-
kalaujama, kad katastrofos 
vietą ir jos apylinkes kontro-
liuojančios ginkluotos grupės 
nesiimtų jokių veiksmų, dėl 
kurių kiltų grėsmė įrodymų 
išsaugojimui, ir nedelsiant 
suteiktų prieigą įgaliotoms 
tyrimą vykdančioms institu-
cijoms, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizaci-
jos (ESBO) specialiajai tyrimo 
misijai ir Tarptautinei civilinės 
aviacijos organizacijai.

JT SAUGUMO TARYBA GRIEŽTAI PASMERKĖ KELEIVINIO LĖKTUVO NUMUŠIMĄ  
IR PAREIKALAVO SĄLYGŲ ĮVYKIO IŠTYRIMUI

Lietuva tapo viena rezo-
liucijos bendraautorių ir bal-
savimo paaiškinime išreiškė 
susirūpinimą dėl to, kad už-
sienio šalių kontroliuojamos 
ginkluotos grupuotės riboja 
Ukrainos ir tarptautinių eks-
pertų bei ESBO stebėtojų 
galimybę patekti į katastrofos 
vietą ir vykdomas nepateisi-
namas įrodymų naikinimas. 
Lietuva taip pat pažymėjo, 
kad atsakomybė už lėktuvo 
numušimą tenka tiems, kas į 
Ukrainos Rytus siunčia kovo-
tojus, ginklus ir sunkiąją kari-
nę techniką. Tai yra ginkluotos 
agresijos prieš Ukrainą dalis.

Katastrofa įvyko liepos 
17 d. separatistų kontroliuo-
jamoje teritorijoje Donecko 
srityje ir nusinešė 298 žmo-
nių gyvybes.             LR URM

SAUSIO 13-OSIOS BYLOS ĮTARIAMASIS  
LIEKA SUIMTAS

kad įtariamasis gali bandyti 
bėgti ir slėptis nuo ikiteisminio 
tyrimo pareigūnų. Juoba, kad 
J.Melas yra Rusijos pilietis, jo-
kie ryšiai jo nesaisto su Lietuva.

Rusas prašė jį paleisti už 
100 tūkst. litų užstatą, kurį esą 
pasirengę sumokėti įtariamojo 
giminaičiai, bet Vilniaus apy-
gardos teismas pareiškė, kad 
tai patvirtinančių įrodymų 
nepateikta.

Pagal liepos 9 dienos 
Vilniaus miesto apylinkės 
teismo sprendimą, J.Melui 
suėmimas yra pratęstas iki 
rugsėjo 12 dienos.

Rusijos pilietis Lietuvoje 
buvo sulaikytas kovo mėnesį. 
Nuo to laiko jis yra suimtas, 
motyvuojant, jog išleidus į 

ALEKSANDRO LITVINENKOS MIRTĮ 
TIRS VIEŠAI

loniu-210, kurio buvo įdėta į 
jo arbatą viename Londono 
viešbutyje. 

Viešas tyrimas turėtų reikš-
ti, kad britų tyrėjai galės aiš-
kintis, ar Rusijos valstybė yra 
atsakinga už šią žmogžudystę. 

Britanijos policija dėl 
A.Litvinenkos nužudymo pra-
šė areštuoti Rusijos piliečius 
Andrejų Lugovojų ir Dmitrijų 
Kovtuną, bet Maskva atsisakė 
juos perduoti. Jie abu griežtai 
neigia prisidėję prie buvusio 
FSB agento nužudymo. 

Po A.Litvinenkos mir-
ties Rusijos ir Didžiosios 
Britanijos santykiai smarkiai 
pašlijo ir prireikė ne vienų 
metų jiems pataisyti. 

Britanijos sprendimas pra-
dėti viešą tyrimą veikiausiai 
supykdys Rusijos prezidentą 
Vladimirą Putiną, kurio san-
tykiai su Londonu yra įtempti 
po praėjusią savaitę įvykusios 

Malaizijos lėktuvo katastrofos 
ir Rusijos įvykdyto Ukrainai 
priklausančio Krymo pusiasa-
lio aneksavimo šių metų kovą. 

Th.May iš pradžių norėjo 
palaukti atskiro mirties prie-
žasties tyrimo. Pagal Anglijos 
įstatymus, tokie tyrimai atlie-
kami staigios, smurtinės ar ne-
natūralios mirties atvejais. Jų 
metu nustatomi mirties laikas, 
vieta bei priežastis, tačiau nėra 
nustatomi kaltininkai. 

Tačiau trys Aukštojo teis-
mo teisėjai vasarį nusprendė, 
kad vidaus reikalų sekretorė 
turi peržiūrėti savo spren-
dimą, kurį panaikinti siekė 
A.Litvinenkos našlė Marina. 

Už tyrimą atsakingas ko-
roneris pats paragino atlikti 
nuodugnų viešą tyrimą, teig-
damas, kad negalėjo tinkamai 
atlikti savo darbo, nes neturėjo 
prieigos prie slaptų įkalčių 
apie numanomą Kremliaus 
vaidmenį A.Litvinenkos nu-
žudyme. LRT

laisvę gali bėgti, slėptis nuo 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų.

Vilniuje per 1991 metų 
žiemos įvykius tarnavęs so-
vietų karininkas J.Melis buvo 
sulaikytas kovo 12-osios 
vakarą Panemunės pasienio 
kontrolės punkte su Rusijos 
Karaliaučiaus kraštu.

J.Melas kaltinamas dėl 
nusikaltimų žmoniškumui ir 
karo nusikaltimų, jam gresia 
įkalinimas iki gyvos galvos.

Prokurorų duomenimis, 
J.Melas buvo viename iš tan-
kų sovietams šturmuojant 
Vilniaus televizijos bokštą.

I k i t e i s m i n i a m e  t y r i -
me įtariamaisiais pripažin-
ti 79 Rusijos, Ukrainos ir 
Baltarusijos piliečiai, jų atžvil-
giu yra išduoti Europos arešto 
orderiai.                              LRT

Į dešimt dienų trukusius 
projekto „Pamokos bendruo-
menėse: Pakeliui į Lietuvą” 
vasaros lietuvių kalbos kur-
sus atvyko 17 atstovų iš 9 
lietuvių bendruomenių. Šiuo 
projektu siekiama sudaryti 
sąlygas į Lietuvą norintiems 
grįžti tremtiniams, politi-
niams kaliniams bei jų šei-
mų nariams, gyvenantiems 
buvusioje SSRS teritorijoje, 
mokytis ar tobulinti lietuvių 
kalbos žinias bei dalyvauti 
sociokultūriniuose rengi-
niuose.

Socialinių paslaugų prie-
žiūros departamentas prie 
Lietuvos Respublikos so-
cialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos jau šeštą kartą 
organizavo kursus, kuriuose 
šiemet dalyviai rinkosi iš 
Altajaus krašto, Karagandos, 
K r a s n o j a r s k o  k r a š t o , 
Buriatijos, Komi, Irkutsko 
srities, Tomsko, Krasnodaro 
krašto bei Jakutijos.

Kartu su Vilniaus lietuvių 
namų specialistais organi-
zuoti mokymai kai kuriems 
kursų dalyviams – ne pirmie-
ji. Patikrinus visų jų turimas 

VIS DAUGIAU TREMTINIŲ ŠEIMŲ  
PAKELIUI Į LIETUVĄ 

žinias buvo sudarytos dvi 
grupės: pradedančiųjų ir pa-
žengusiųjų, po kurių prasidė-
jo nuoseklūs Lietuvių kalbos 
mokymosi kursai.

Dalyviams labiau plėsti 
akiratį ir pažinti lietuvių kul-
tūrą bei papročius padėjo pas-
kaitos apie lietuvių tautosaką, 
etnokultūrą. Pažintinėse eks-
kursijose po Vilnių, Dzūkiją, 
Rokiškio kraštą, Panemunės 
pilis, dalyviai turėjo unikalią 
galimybę iš arčiau susipažinti 
su Lietuvos istorija.

Kursuose dalyviams įspū-
dį paliko edukacinė kelionė į 
Dzūkiją su dainininke, etno-
loge Veronika Povilioniene, 
apie tautinio paveldo ir tra-
dicinių amatų svarbą ša-
lies etninei kultūrai pasako-
jęs Lietuvos edukologijos 
universiteto profesorius dr. 
Libertas Klimka bei Lietuvių 
kalbos instituto vyriausiojo 
mokslo darbuotojo, Kalbų 
ir kultūrų sąveikos skyriaus 
vadovo profesoriaus habil. dr. 
Sergejaus Temčino paskaita 
apie tai, kaip savarankiškai 
mokytis kalbos.

Visų kursų metu daly-

viai taip pat turėjo galimybę 
konsultuotis su įvairių sričių 
specialistais teisiniais, pilie-
tybės, pensijų mokėjimo, ap-
gyvendinimo, turto atgavimo, 
studijų finansavimo ir kitais 
jiems aktualiais klausimais.

LRT

Kursų dalyviai su organizatoriais.
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„Gali būti vadovas ir drą-
siai reikšti savo nuomonę, 
neišsigąsti, tuomet tavo drą-
sa įkvepia kitus. Tačiau jei 
tūnai kamputyje, ten tūnos 
ir kiti, laukdami, kas įvyks. 
Tad visiškai nekritikuoju 
Lietuvos. Garsiai pasisakyti 
svarbu”, – tvirtina buvęs JAV 
Atstovų rūmų pirmininkas 
Dennis Hastert, kalbėdamas 
apie Lietuvos užimamą po-
ziciją dėl Rusijos veiksmų 
Ukrainoje.

Lietuvoje viešėjęs JAV po-
litikas LRT televizijos laidai 
„Savaitė” taip pat sakė, jog 
Rusija pradėjo veikti dėl to, jog 
pamatė, kad Vakarai Ukrainos 
atžvilgiu nesiima to, ką žadėjo.

- Savo kalboje pabrėžiate 
žodį „atsakomybė”. Baltijos 
šalys tikrai atsakingos už 
savo laisvės išlaikymą, bet 
be sąjungininkų pagalbos tai 
beveik neįmanoma. Kokia 
šiandien pagrindinė Lietuvos 
atsakomybė? 

- Tai lietuvių jaunimas iš 
viso pasaulio. Jie gali pasi-
rinkti, kieno dalimi būti, bet 
pats faktas, kad jie atvyksta 
čia, reiškia, kad ši šalis juos 
domina, čia yra jų paveldas 
ir jie gali padėti išsaugoti šios 
šalies laisvę net būdami ten, 
kur gyvena. Kalbėti reikia 
ne tik apie karinę, bet ir apie 
ekonominę ar energetinę ne-
priklausomybę. Neturint jų, 
negalima būti nepriklauso-
miems politiškai.

Nenuostabu, kad tiek metų 
buvus visiškai priklausomiems 
nuo Sovietų Sąjungos ir Rusijos 
trunka laiko susikurti nepri-
klausomybę. Turite tyrinėti 
skalūnų dujas, išvystyti savo 
pačių atominę energetiką, turėti 
suskystintųjų dujų terminalus, 
kurie aprūpintų jūsų žmones. Ir 
visas šis jaunimas gali padėti tai 
įgyvendinti.

- Žlugus Sovietų Sąjungai 
ir Rytų Europos šalims tapus 
NATO ir Europos Sąjungos 
narėmis, Jungtinės Valstijos 
smarkiai sumažino ar net 
išvis panaikino šiame regione 
egzistavusią amerikietiškos 
žiniasklaidos sklaidą, pvz., 
buvo uždarytas Laisvosios 
Europos radijas. Tačiau da-
bar matome, kad Rusija ski-
ria milžiniškas lėšas savo pro-
pagandos sklaidai, „Russia 
Today” („Rusija šiandien”) 
kanalo biudžetas turbūt 10 
kartų didesnis už „Voice 
of America” („Amerikos 
balso”) metinį biudžetą. Ar 
nemanote, kad JAV turėtų 
atnaujinti informacinį karą 
šiame regione? 

- Tuo metu visą regioną 
valdė Sovietų Sąjunga, tad 
buvo svarbu, kad žmonės 
išgirstų alternatyvų balsą. 
Šiandien jūsų jaunimas turi 
pats sukurti savo šalyje insti-
tucijas, kurios skleistų tiesą. 
Jie turi suvokti, kad Rusija 
stengiasi atsikovoti propagan-
dos lauką, tad būtent jaunimas 
turi eiti į radiją, televiziją ir 
skleisti įvairų požiūrį į įvykius. 
Vaikystėje žindę mamos pieną, 
dabar jau privalote subręsti 
patys. Ir už tai atsakingas jau-
nimas, nebūtina, kad JAV jus 
visą laiką maitintų.

- Tad manote, kad būtent 
jaunų žmonių atsakomybė 
Lietuvoje yra pasirūpinti 
ta dalimi visuomenės, kuri 
labiau pažeidžiama propa-
gandos ar nostalgijos? 

- Būtent. Jaunimas turi pri-
minti, kad būtent jie yra laisvės 
balsas, jie yra KGB, lagerių, 
laisvės kovų – viso, kas nutiko 
jų tėvams ir seneliams – rezul-
tatas. Jūsų laisvė yra pergalė 
prieš šiuos dalykus. Svarbu, 
kad to nepamirštumėte.

- Dabar daug kalbama 

apie tai, kad labai į naudą 
būtų Jungtinių Valstijų ka-
rių nuolatinis dislokavimas 
Baltijos šalyse, o kai kurios 
Europos šalys, nors ir NATO 
sąjungininkės, tam smarkiai 
priešinasi. Netgi Vokietijos 
kanclerė Angela Merkel ne-
seniai pareiškė, kad neno-
rėtų, jog NATO pagalbos 
Baltijos šalyse būtų itin daug. 
Tad mūsų pagalbai lieka tik 
Valstijos? 

- Visų pirma Lietuva yra 
NATO dalis. Aljanso esmė – 
jus visada parems geri žmonės. 
Būdamas Jungtinių Valstijų 
Atstovų Rūmų pirmininku įdė-
jau daug pastangų, kad Lietuva 
taptų NATO nare. Žinoma, 
svarbu, kad čia būtų JAV kariai 
ar Baltijos šalis saugantys lėk-
tuvai, tačiau nemažiau svarbu, 
kad turėtumėte energetinę ne-
priklausomybę, savo dujas ir 
suskystintųjų dujų terminalus, 
kad nereikėtų rūpintis, kas bus, 
jei koks nors tironas Rusijoje 
jums išjungs elektrą. Negalite 
būti nepriklausomi karine pras-
me, būdami priklausomi ener-
getiškai ar ekonomiškai. Čia 
jums gali daug padėti į Lietuvą 
grįžtantis lietuvių kilmės jauni-
mas, čia atvežantis savo talentą 
ir žinias.

- Gana gerai pažįstate 
Lietuvos realybę ir proble-
mas. Ko Lietuvai šiandien 
labiausiai trūksta? 

- Per pastaruosius 15 metų 
Lietuvoje lankausi nuolat, 
tai jau mano septintas ar 
aštuntas vizitas. Matau tarsi 
nuotraukų seriją – didžiulis 
skirtumas tarp to, ką išvy-
dau čia atvykęs pirmąkart 
ir dabar. Tuo metu turėjote 
nemažai abejonių, ar jums 
išlaikyti laisvę, tada mačiau 
ekonominį augimą, o šian-
dien tiesiog sėdėjau lauko 
kavinėje ir žvelgiau į laisvus, 

klestinčius žmones, kurie 
viso to niekada nebūtų išvy-
dę, jei nebūtų išsilaisvinę iš 
Sovietų Sąjungos.

Prieš 25 metus nebuvo šių 
laimingų, vasaros vakaru be-
simėgaujančių laisvų šeimų 
jūsų gatvėse. Matau didžiulį 
skirtumą. Gal čia gyvenantys 
žmonės jo ir nemato, tačiau 
man, atvykėliui, jis akivaizdus 
ir tai matyti puiku. 

- Kai atsivėrė sienos, daug 
žmonių išvyko siekti ekono-
minės gerovės, žinių, dalis 
jų pasiliko užsienyje. Dabar 
pradedama kalbėti apie glo-
balią Lietuvą – lietuvių ben-
druomenę, kuri galbūt nebū-
tinai turi gyventi Lietuvoje, 
tačiau gali dirbti jos labui. 
Kaip manote, ar tokia valsty-
bės samprata galima? 

- Visiškai. Leiskite jums 
priminti – esu iš Ilinois vals-
tijos, kurioje didžiulė lietuvių 
bendruomenė. Priminsiu, kad 
mūsų vyriausybėje dirbo Ilinois 
gyvenęs Valdas Adamkus. Bet 
jis paliko Čikagą, grįžo čia ir 
dvi kadencijas buvo Lietuvos 
prezidentu. Štai jums ir pavyz-
dys žmogaus, kuris grįžo ir pri-
sidėjo prie jūsų laisvės augimo.

Užtenka pažiūrėti į mūsų 
įstatymų leidėjus – senatorius 
Dickas Durbinas yra pusiau 
lietuvis ir visada itin stipriai 
palaiko Lietuvą Jungtinių 
Valstijų Kongrese. Johnas 
Šimkus, buvęs Jungtinių 
Valstijų karo akademijos na-
rys, visada mūru stoja už 
Lietuvos interesus, rėmė jos 
narystę NATO ir, net būdamas 
kitose šalyse, visada primena 
apie Lietuvos svarbą ir kelia 
jai rūpimus klausimus.

- Kai kas teigia, kad Rusiją 
galima sustabdyti diplomati-
nėmis priemonėmis, kai kas 
mano, kad tam per vėlu ir 
dabar privalu imtis kietos po-
litikos, o egzistavęs požiūris į 
Rusiją, kaip į nepriešišką šalį, 
tebuvo lūkesčiai, o ne realy-
bė. Kaip manote, ar Vakarų 
reakcija į įvykius Ukrainoje 
– adekvati? 

- Manau, kad tai, kas įvyko 
Ukrainoje, iš dalies yra pase-
kmė to, jog Vakarų valstybės 
tvirtai neparodė savo pozicijos 
tokiose vietose, kaip Sirija. Jei 
parodai silpnumą, leidi kažkam 
kitam veikti. Būtent tai įvyko ir 
Ukrainoje. Kai Rusijos valdžia 
pamatė, kad Vakarai Ukrainos 
atžvilgiu nesiima to, ką žadė-
jo, veikti ėmė Rusija. Labai 
svarbu, kad Vakarai išmok-
tų veikti kartu, o nesitrauktų 
nuo savo atsakomybės. Todėl 
sveikinu Lietuvos vyriausybę, 
jau padidinusią lėšas gynybai 
15 procentų. Tuomet ir kitos 
valstybės matys, jog yra dėl ko 
stengtis viena kitos atžvilgiu.

JOHN DENNIS HASTERT APIE LIETUVOS KRITIKĄ RUSIJAI: 

DRĄSIAI REIKŠDAMI SAVO NUOMONĘ, PADRĄSINATE IR KITAS ŠALIS

Lietuvos televizijos laidoje „Savaitė” dalyvavo buvęs JAV Atstovų rūmų pirmininkas Dennis Hastert. 
                                                                                                                                            Laidos kadras.

- Kartais sakoma, kad 
Lietuva tarptautinėje areno-
je kalba neadekvačiai savo 
dydžiui. Kai kurie jos kai-
mynai tylesni kritikos Rusijai 
atžvilgiu. Neva tokia politika 
neatitinka Lietuvos interesų. 
Sutinkate su tuo? 

- Yra du būdai žvelgti į šią 
problemą. Gali būti vadovas ir 
drąsiai reikšti savo nuomonę, 
neišsigąsti, tuomet tavo drąsa 
įkvepia kitus. Tačiau jei tūnai 
kamputyje, ten tūnos ir kiti, 
laukdami, kas įvyks. Tad vi-
siškai nekritikuoju Lietuvos. 
Garsiai pasisakyti svarbu. Taip 
padrąsinate ir kitas Baltijos 
šalis. Jums būtina būti kartu. 
Drąsios Baltijos šalys įkvepia 
Lenkiją ir kitus.

- Šiandien mes vis mažiau 
priklausomi nuo savo šalies 
ar tautos. Galima pasirinkti 
valstybę, kurioje nori gy-
venti, tavęs gali nebesaistyti 
tradicijos. Kodėl dvidešim-
tmetis šiandien vis dar turėtų 
būti lojalus savo gimtajai 
valstybei? 

- Kurioje šalyje begyvensi-
te, kokie nors įsipareigojimai su 
ja jus vis tiek susies. Tarnausite 
armijoje, eisite į mokyklą. 
Tačiau širdis dažniausiai ten, 
iš kur kilo jūsų protėviai. Tai 
jus ir padaro tuo, kuo esate. 
Pažvelkite į Ameriką – ji stipri 
todėl, kad žmonės čia atvyko 
iš viso pasaulio sukurti tautą, 
tačiau nepamiršo savo šaknų ir 
paveldo. Todėl Lietuva vis dar 
yra Amerikos lietuvių širdyse, 
todėl jie jaučia atsakomybę pri-
sidėti prie savo protėvių šalies 
stiprinimo.                         LRT

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SUSITIKIMAS

Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas (PLJS) vyko liepos 
1-6 dienomis Prienų rajone, 
Lietuvoje.

PLJS vienas pagrindinių 
pranešėjų buvo ilgametis JAV 
Atstovų rūmų narys, buvęs 
JAV Atstovų rūmų pirmininkas 
J. Dennis Hastert. Jis skaitė 
pranešimą tema „Atsakomybė 
kurti mūsų pačių istoriją” 
(„Responsibility to make our 
own history”). Respublikonų 
partijos atstovas po 2001 m. 
rugsėjo 11-osios teroro aktų 
inicijavo antiteroristinių įsta-
tymų, Tėvynės saugumo de-
partamento įkūrimą, tapusį 
reikšmingiausia federalinės 
valdžios reforma per pasta-
ruosius 50 metų. Nuo 2008 m. 
jis yra vyriausiasis patarėjas 
viešosios politikos ir teisės 
klausimais didelėje JAV tei-
sės ir lobizmo kompanijoje 
„Dickstein Shapiro”. 2004 m. 
D. Hastert buvo apdovanotas 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordinu.             LRT
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Rugpjūčio 10 d. lietuviams 
yra svarbi, neužmirština istori-
nė diena, nes tą dieną, 1874 me-
tais, Užulėnio kaime, Taujėnų 
valsčiuje, Ukmergės apskrityje 
gimė Antanas Smetona. Pagal 
gausius jo gyvenimo aprašy-
mus, archyvinius šaltinius, 
įvairių asmenybių atsiminimus 
ir jo šeimos narių pasakojimus, 
nuo ankstyvos jaunystės jis 
išsiskyrė raštingumu, drąsa ir 
organizaciniais sugebėjimais. 
Šie jo asmenybės bruožai ir 
buvo jo prezidentu išrinkimo 
priežastimi.

P r e z i d e n t o  A n t a n o 
Smetonos valdymo laikotar-
piu buvo daug politinių par-
tijų, įvairių ideologijų, daug 
draugų ir nemažai priešų. Visa 
tai suderinti pareikalavo ypa-
tingų diplomatinių gabumų. 

Prezidentas Antanas Smetona 
skaito pranešimą Čikagoje. 
                  „Dirvos” archyvo nuotr.

Lenkijos miestuose Ščecine 
ir Pščelnike liepos 13 dieną 
vyko renginiai, skirti Lietuvos 
lakūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydžio per 
Atlantą 81-osioms metinėms.

Pagerbiant „Lituanicos” 
pilotų atminimą, Ščecino Šv. 
Jokūbo katedroje buvo auko-
jamos Šv. Mišios, kurias laikė 
Ščecino-Kamiensko metropo-
lijos arkivyskupas Andrzejus 
Dzięga.

Jų pabaigoje Lietuvos am-
basadorė Lenkijoje Loreta 
Zak a r e v i č i en ė  p ad ėk o -
jo visiems, kurie puoselėja 
Lietuvos didvyrių atminimą 
ir garsina jų vardą pasaulyje.

Ambasadorė, Lietuvos 
gynybos atašė Lenkijoje 
R a i m o n d a s  M a t u l a i t i s 
i r  Lietuvos garbės kon-
sulas Ščecine Wieslawas 

PREZIDENTAS  
ANTANAS SMETONA

Tokiose painiose aplinkybėse 
Prezidentas sėkmingai nau-
dojo tvirtą, bešališką ranką, 
nes jo tikslas buvo Lietuvos 
žmonių vienybė ir gerovė. 
Jo suplanuoti darbai liko ne-
baigti bolševizmui užliejus 
Lietuvą ir penkiasdešimt metų 
laikant ją vergovėje. Dėl to 
Prezidentas su šeima atsisvei-
kino su Lietuva ir galutinai 
(tikėdamas, kad tik laikinai!) 
apsigyveno JAV, Cleveland, 
Ohio, kur jis žuvo 1944 m. 
sausio 9 d. įvykusio gaisro 
metu. Dabar Prezidento ir jo 
mylimos žmonos Sofijos pa-
laikai ramiai ilsisi Visų sielų 
kapinių (All Souls Cemetery) 
mauzoliejuje, Chardon, Ohio, 
saugūs nuo Lietuvoje ir pasau-
lyje vis didėjančių neramumų.

Algirdas V. Matulionis

L E N K I J A

PAMINĖTOS DARIAUS IR GIRĖNO SKRYDŽIO 
PER ATLANTĄ METINĖS

Wierzchos padėjo gėlių prie 
Šv. Jokūbo katedroje įrengtos 
S. Dariaus ir S. Girėno atmi-
nimo lentos.

„Lituanicos” sudužimo 
vietoje Pščelniko miške, prie 
S. Dariaus ir S. Girėno pamin-
klo, lietuvių ir lenkų kalbomis 
taip pat aukotos Šv. Mišios 
už šviesų legendinių lietuvių 
lakūnų atminimą.

„Prieš  81 metus visa 
Lietuva laukė atskrendant 
savo sūnų. Laukė, bet taip ir 
nesulaukė, nes pilotų žygis ir 
gyvybės nutrūko čia, šiame 
miške, vos už 650 kilome-
trų nuo Kauno. Taip arti ir 
kartu taip toli nuo išsvajoto 
tikslo”, – minėjime sakė L. 
Zakarevičienė.

Renginio metu meninę pro-
gramą atliko Punsko licėjaus 
moksleiviai.               LR URM

Lietuvos ambasadorė Lenkijoje Loreta Zakarevičienė Ščecine, Lenkijoje padėkojo visiems, kurie 
garsina didvyrių žygį ir atminimą.                                                                                      LR URM nuotr.

Daugiau kaip 300 lietuvių 
iš 15 pasaulio šalių apsilan-
kė Vilniuje pasibaigusiame 
Pasaulio lietuvių ekonomikos 
forume (PLEF).

Kiekvienais metais didė-
jantis lankytojų skaičius įro-
do, kad svetur gyvenantiems 
lietuviams gimtinė – ypatingai 
svarbi.

Pasak Lietuvos verslo kon-
federacijos (LVK) prezidento 
Valdo Sutkaus, 2015 metais 
kasmetinis Pasaulio lietuvių 
ekonomikos forumas vyks 
daug su Lietuva bendrų istori-
nių saitų turinčiame Izraelyje.

„Forumas jau yra vykęs 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
bei Didžiojoje Britanijoje. Tai 
šalys, kuriose lietuvių ben-
druomenės itin aktyvios ir 
didelės. Kitais metais renginys 
bus organizuojamas Izraelyje 
- šalyje, kurios istorija artimai 
susijusi su Lietuva. Būtina 
paminėti, kad Izraelis, kaip ir 
Lietuva, save mato kaip aukš-
tųjų technologijų valstybę, 
todėl bus naudinga pasidalinti 
patirtimi tiek su ten dirbančiais 
verslininkais, tiek sąsajų su 
Lietuva turinčiais žmonėmis”, 
– sakė LVK vadovas. 

Pirmojoje Vilniuje vykusio 
forumo dalyje pranešėjai iš už-
sienio skaitė pranešimus apie 
Lietuvos ekonomiką, jos ateitį 
bei švietimo politiką.

PASAULIO LIETUVIŲ EKONOMIKOS FORUMAS
2014 metų forumo naujovė 

– „darbai”. Antroje PLEF da-
lyje, kurią moderavo ekspertai 
iš užsienio ir Lietuvos, buvo 
generuojamos idėjos pro-
jektams, kuriuos įgyvendins 
pasaulio lietuvių bendruome-
nės visame pasaulyje, o jų 
pristatymas vyks jau 2015–
aisiais vyksiančiame forume 
Izraelyje.

„Norime daug aktyviau 
įtraukti pasaulio lietuvius į 
projektų kūrimą bei jų įgyven-
dinimą, o kito forumo metu 
galėsime vertinti pasiektus re-
zultatus. PLEF turi būti ne tik 
patirčių ir pažinčių dalinimosi 
vieta, būtent čia turi būti duo-
tas startas naujoms realioms 
iniciatyvoms”, - kalbėjo LVK 
prezidentas Valdas Sutkus.

Darbo grupes modera-
vo Kanados lietuvis Stasys 
Kuliavas, Australijos lietu-
vė Eglė Garrick, edukologė 
Austėja Landsbergienė bei 
projekto „Sėkmės mokykla” 
vadovas Nerijus Buivydas

Renginio metu pirmą kar-
tą buvo apdovanoti Pasaulio 
lietuvių bendrystę skatinantys 
projektai, kuriais siekiama 
į Lietuvą grąžinti emigra-
vusius tautiečius. Šiais me-
tai apdovanoti projektai - 
„Alytaus Aktyvistų Alumni” 
ir „BackTo.LT”.

delfi.lt

Pasaulio lietuvių bendruo-
menės (PLB) atstovai pasi-
genda sprendimų dėl dvigu-
bos pilietybės, elektroninio 
balsavimo įteisinimo, taip pat 
norėtų savo atstovo Seime, 
sako PLB Valdybos pirminin-
kės pavaduotoja Dalia Henke.

Šiuos bei kitus užsienio 
lietuviams aktualius klausimus 
Klaipėdoje aptarė PLB kraštų 
lietuvių bendruomenių pirmi-
ninkai, susirinkę į kasmetinį 
suvažiavimą. 

„Pirmoje suvažiavimo 
dienoje buvo šnekama apie 
(dvigubą) pilietybę. PLB po-
zicija yra ta, kad referendumas 
neišspręs problemos, ji liks 
nustumta metų metams. Mes 
norime, kad ji būtų sprendžia-
ma teisiniu būdu - klausimas 
lieka seimūnų rankose, mums 
pažadėta, kad prieš teikdami 
įstatymo pakeitimą bus taria-
masi su PLB. Dabar situacija 
tokia, kad vaikai, kurie po 
1990-ųjų gimė užsienyje ir 
kurių tėvai nebeturi pilietybės, 
niekada nebebus lietuviai”, 
- sakė ji. Anot D.Henkės, 
gan pasyviai vykę Europos 
parlamento ir Prezidento rin-
kimai dar kartą parodė, kad 
reikia ieškoti sprendimų, kaip 
pritraukti daugiau rinkėjų 
užsienyje. Anot jos, realiausia 
išeitis galėtų būti elektroninio 
balsavimo įteisinimas.

UŽSIENIO LIETUVIAI NEBENORI TYLĖTI
„Pažiūrėjome rinkimų, ku-

rie dabar vyko, rezultatus. 
Supratome, kad elektroninis 
balsavimas galėtų išspręsti 
rinkėjų, t.y. po pasaulį išsi-
mėčiusių lietuvių, gausumo 
problemą. Kitos šalys, pa-
vyzdžiui Estija, tai jau turi, 
galėtumėme pasižvalgyti į 
kaimynus. Reikėtų žiūrėti, 
kaip toje globalioje Lietuvoje 
galėtumėme dirbti su globalio-
mis priemonėmis”, - sakė ji.

Suvažiavime, PLB atstovės 
teigimu, svarstomas ir siekis 
turėti PLB atstovą Seime. 
Tam, anot jos, reikėtų keisti 
įstatymus steigiant užsienio 
lietuviams skirtą rinkimų apy-
gardą.

D.Henkė tvirtino, kad PLB 
kraštų bendruomenių pirminin-
kai trečiadienį taip pat aptars pa-
siruošimą PLB 15-ajam Seimui, 
kuris vyks kitąmet Vilniuje lie-
pos 14-17 dienomis. „Tai - mūsų 
pagrindinis renginys, todėl da-
bar norime pasišnekėti, kokios 
bus temos, kaip prijungti mūsų 
jaunimą, kaip galėsime bendrai 
spręsti pasaulio lietuvių proble-
mas. Bus renkama ir nauja PLB 
valdyba, peržiūrėsime, kokie 
mūsų tolimesni tikslai”, -sakė ji.

Susitikime dalyvavo PLB 
atstovai iš 26 valstybių.

Iš viso PLB vienija lietuvių 
bendruomenes 41 pasaulio 
valstybėje.                      delfi.lt

SUTEIKTAS DAKTARO 
LAIPSNIS A. POŠKAI

Kalkutos universitetas 
nusprendė išreikšti neeilinę 
pagarbą ir po mirties suteikti 
daktaro laipsnį vienam iš gar-
siausių pasaulio tyrinėtojų – 
lietuviui keliautojui ir antro-
pologui Antanui Poškai. Jis 
1929 m. nukeliavo motociklu 
iš Vilniaus į Indiją. Kalkutos 
universiteto garbės rektorius 
Suranjan Das patvirtino šią in-
formaciją ir sakė, kad A. Poška 
simbolizavo Rytų Europos 
domėjimąsi Indija, o daktaro 
laipsnis jam bus suteiktas už 
tai, kad savo straipsniais gar-
sino Indiją pasaulyje. LR URM
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LIETUVA IR PASAULIS

Veiksmingas atstovavi-
mas ekonominiams šalies 
interesams ir lietuvių įsitvirti-
nimas tarptautinėse organiza-
cijose yra prioritetai, kuriems 
Lietuvos ambasados turi skirti 
didžiausią dėmesį. Tai liepos 
16 dieną metiniame ambasa-
dorių suvažiavime Vilniuje 
akcentavo užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius.

„Pirmiausia, ekonominiai 
interesai. Ūkio konkurencin-
gumo ir eksporto skatinimas, 
šalies energetinio saugumo ir 
transporto plėtra – sritys, nuo 
kurių priklauso mūsų ekono-
mika. Turime padėti verslui, 
o kartu ir šaliai”, – sakė L. 
Linkevičius.

Kitas svarbus uždavinys – 
didinti savo gretas ES ir kitose 

METINIS LIETUVOS AMBASADORIŲ SUVAŽIAVIMAS

L. Linkevičius: pirmiausia – efektyvus atstovavimas ekonominiams interesams.           LR URM nuotr.

tarptautinėse organizacijose, pa-
dedant įsidarbinti tautiečiams ir 
sumaniai išnaudojant užsienyje 
jau dirbančius lietuvius.

„Naudokimės aktyviai pir-
mininkavimo metu dirbusiųjų 
patirtimi ES bei kitose tarptau-
tinėse institucijose. Tiek čia 
dirbantys lietuviai, tiek ir kiti 
pasaulyje išsibarstę tautiečiai 
ar buvę diplomatai taip pat 
gali padėti šaliai”, – sakė L. 
Linkevičius.

Jis taip pat pabrėžė komu-
nikacijos ir viešosios diplo-
matijos svarbą, kviesdamas 
dar aktyviau bendrauti tiek su 
šalies, tiek ir su užsienio visuo-
menėmis, efektyviau naudoti 
socialinę žiniasklaidą. Tai itin 
aktualu dabar, kai reikia at-
remti aktyvias informacinės 

propagandos atakas.
Anot ministro, praėję metai 

buvo įsitvirtinimo tarptautinė-
se institucijose metai – akcen-
tuotas sėkmingas pirmininka-
vimas ES Tarybai, narystė JT 
Saugumo Taryboje bei tvirti 
pamatai narystei Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijoje.

„Vertingiausias dividen-
das, kurį gavome – NATO 
sąjungininkų garantijos mūsų 
saugumui Rusijos agresijos 
akivaizdoje. Narystės nauda 
kaip niekad akivaizdi, kaip ir 
paskatinimas toliau aktyviai 
daryti savo namų darbus”, – 
Vilniuje susirinkusiems diplo-
matinių atstovybių vadovams 
sakė L. Linkevičius.

LR URM

Europos Sąjungai (ES) žengiant į priekį su sankcijomis atsa-
kingiesiems už situacijos Rytų Ukrainoje eskalavimą, Lietuva na-
cionalinių ribojamų priemonių priiminėti neskuba. „Prioritetas yra 
europinis balsas, kad jis būtų laiku, kol kas tai vyksta be trikdžių, ir 
tai yra gerai. (...) Jeigu procesas strigs, mes pasirengę naudoti savo 
nacionalines priemones, kalbėtume apie visus aspektus – ne tik 
politiką, verslą, kultūrą – visus, kas susiję su tais įvykiais, apie ku-
riuos kalbame, tie, kurie priima sprendimus, kurie palaiko, remia”, 
– sakė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Latvija jau yra 
priėmusi nacionalinį sprendimą uždrausti įvažiuoti į šalį Rusijos 
dainininkams Olegui Gazmanovui, Josifui Kobzonui ir Valerijai.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkui Valdemarui 
Tomaševskiui spaudžiant skirti energetikos viceministre Renatą 
Cytacką, prezidentė Dalia Grybauskaitė pažymi, kad šantažas 
neturėtų dominuoti politikoje. „Aš tikrai nenorėčiau veltis į 
valdančiosios daugumos diskusijas, bet jūsų (klausime – ELTA) 
suformuluotas žodis šantažas neturėtų dominuoti politikoje, o 
šantažui jokiam pasiduoti negalima”, – sakė D. Grybauskaitė 
žurnalistams. Premjeras Algirdas Butkevičius, kuris jau anksčiau 
teigė nepritariąs R. Cytackos skyrimui, leido suprasti, kad daugiau 
šiuo klausimu diskutuoti nėra linkęs. „Aš jau viską suderinau, viską 
baigiau, energetikos ministrui aiškiai pasakiau Politinės tarybos 
priimtą sprendimą, nebeturiu ką derinti”, – sakė A. Butkevičius, 
turėdamas mintyje valdančiųjų apsisprendimą, kad viceministrų 
kandidatūros bus derinamos su juo.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius liepos 24–25 
dienomis lankėsi Minske, kur susitiko su Baltarusijos Ministru 
Pirmininku Michailu Miasnikovičiumi ir užsienio reikalų mi-
nistru Vladimiru Makejumi bei aptarė aktualiausius dvišalio 
bendradarbiavimo klausimus, Europos Sąjungos ir Baltarusijos 
santykius, Baltarusijos dalyvavimą Rytų partnerystės progra-
moje. Vizito metu L. Linkevičius taip pat susitiko su  šalies 
pilietinės visuomenės atstovais.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba liepos 21 dieną vienbal-
siai priėmė rezoliuciją, griežtai smerkiančią Malaizijos oro linijų 
lėktuvo numušimą virš Ukrainos teritorijos, ir pripažino Ukrainos 
pastangas organizuoti tarptautinį įvykio tyrimą. Rezoliucijoje taip 
pat reikalaujama, kad katastrofos vietą ir jos apylinkes kontro-
liuojančios ginkluotos grupės nesiimtų jokių veiksmų, dėl kurių 
kiltų grėsmė įrodymų išsaugojimui, ir nedelsiant suteiktų prieigą 
įgaliotoms tyrimą vykdančioms institucijoms, Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) specialiajai tyrimo 
misijai ir Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai.

Lietuva tapo viena rezoliucijos bendraautorių ir balsavimo 
paaiškinime išreiškė susirūpinimą dėl to, kad užsienio šalių 
kontroliuojamos ginkluotos grupuotės riboja Ukrainos ir tarptau-
tinių ekspertų bei ESBO stebėtojų galimybę patekti į katastrofos 
vietą ir vykdomas nepateisinamas įrodymų naikinimas. Lietuva 
taip pat pažymėjo, kad atsakomybė už lėktuvo numušimą tenka 
tiems, kas į Ukrainos Rytus siunčia kovotojus, ginklus ir sunkiąją 
karinę techniką. Tai yra ginkluotos agresijos prieš Ukrainą dalis. 
Katastrofa įvyko liepos 17 d. separatistų kontroliuojamoje terito-
rijoje Donecko srityje ir nusinešė 298 žmonių gyvybes.

Briuselyje liepos 22 dieną vykusiame Europos Sąjungos 
Užsienio reikalų tarybos (URT) posėdyje ES ministrai aptarė 
krizinę situaciją Ukrainoje, ypač paaštrėjusią po Malaizijos oro 
linijų lėktuvo katastrofos separatistų kontroliuojamoje teritorijoje 
Donecko srityje. Pasak Lietuvos užsienio reikalų ministro Lino 
Linkevičiaus, ši katastrofa Rusijos ir Ukrainos konfliktą pakėlė 
į dar platesnį tarptautinį lygį. ES ministrai aptarė sankcijas už 
agresiją, nukreiptą į Ukrainą, atsakingų asmenų atžvilgiu. Pasak 
L. Linkevičiaus, ES sankcijos turi apimti artimiausią Kremliaus 
aplinką, taip pat tuos, kurie finansuoja ir kitaip prisideda prie 
Krymo aneksijos ir Rytų Ukrainos destabilizacijos. URT savo 
išvadose pavedė išplėsti sankcijų kriterijų sąrašą ir sudaryti gali-
mybę taikyti sankcijas artimiausiai Kremliaus aplinkai.  Lietuva 
ir daugelis kitų valstybių pasisakė už kuo greitesnį ES ginklų 
embargo Rusijai įvedimą.

Lietuvos ambasadoriui Ukrainoje Petrui Vaitiekūnui Vilniuje 
liepos 17 dieną už indėlį atstovaujant Lietuvos verslo bei poli-
tiniams interesams Ukrainoje bei už aktyvų darbą ir pastangas 
prisidedant prie demokratijos plėtros šioje šalyje įteiktas Lietuvos 
verslo konfederacijos apdovanojimas „Verslo ambasadorius”.

NATO šalys narės liepos 15 dieną nusprendė, kad nuo 2015 
iki 2016 m. pabaigos Lietuvos ambasada atliks NATO kontaktinės 
ambasados Ukrainoje funkcijas. Pagrindiniai NATO kontaktinės 
ambasados uždaviniai yra skleisti informaciją apie Aljanso veiklą 
ir vykdomą politiką, organizuoti šviečiamojo pobūdžio renginius, 
bendradarbiauti su vietos spauda, valdžios institucijomis ir nevy-
riausybinėmis organizacijomis.                                   LR URM, LRT

Norvegijos finansinių ins-
trumentų lėšas ateityje numa-
toma skirti ir prioritetiniams 
Lietuvai energetinio saugumo 
projektams. Šią ir kitas svar-
biausias dvišalės partnerystės 
sritis Užsienio reikalų minis-
tras Linas Linkevičius liepos 
14 dieną aptarė su kadenciją 
baigiančiu Norvegijos am-
basadoriumi Lietuvoje Leifu 
Arne Ullandu.

Ministras jam padėkojo už 
sėkmingą bendradarbiavimą 
vykdant suskystintų gamti-

NORVEGIJOS PARAMA  
ENERGETINIO SAUGUMO PROJEKTAMS

nių dujų terminalo projek-
tą bei aktyvią Norvegijos ir 
Lietuvos verslo forumo veiklą. 
Ši Skandinavijos valstybė yra 
penkta didžiausia investuotoja 
Lietuvoje.

Pasak L.Linkevičiaus, 
Lietuva itin vertina Europos 
e k o n o m i n ė s  e r d v ė s  i r 
Norvegijos finansinius ins-
trumentus, kuriais siekiama 
socialinių ir ekonominių skir-
tumų mažinimo Lietuvoje. Jais 
per penkerius metus Lietuvai 
skirta beveik 300 mln. litų.

Susitikime daug dėme-
sio skirta ir Lietuvos bei 
Norvegijos bendradarbiavimui 
vaiko teisių srityje.

Ministras L. Arne Ullandui 
padėkojo už aktyvų dvišalių 
santykių stiprinimą – amba-
sadoriaus kadencijos metu 
Lietuvoje lankėsi Norvegijos 
ministras pirmininkas Jensas 
Stoltenbergas, užsienio reika-
lų ministras Espenas Barthas 
Eide bei kiti aukšti pareigūnai. 
Norvegijos ambasada kasmet 
rengė Norvegijos dienas, vyko 
verslo forumai, įvairūs kultū-
ros renginiai.              LR URM

Nyderlandų mieste Mast-
richte birželio 30–liepos 2 
dienomis vykusiame Orhuso 
konvencijos ministrų konfe-
rencijos susitikime šalys dar 
kartą paragino Baltarusiją 
laikytis Konvencijos nuostatų 
vystant atominės elektrinės 
projektą.

Susitikime konstatuota, 
kad atominę elektrinę Astrave 
Baltarusija stato pažeisdama 
Konvenciją, nes neužtikrina 
galimybės visuomenei susi-
pažinti su šiuo projektu. Taip 
pat pažymėta, kad Baltarusija 
neįgyvendino prieš trejus 
metus pateiktų Orhuso kon-

BALTARUSIJA DAR SYKĮ RAGINAMA ATOMINĘ ELEKTRINĘ STATYTI 
LAIKANTIS TARPTAUTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ

vencijos Atitikties komiteto 
rekomendacijų.

Orhuso konvencija – tai 
1998 m. Danijos mieste Orhuse 
priimta ir 2001 m. įsigaliojusi 
Jungtinių Tautų konvencija dėl 
teisės gauti informaciją, visuo-
menės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis 
į teismus aplinkosaugos klau-
simais.

Lietuvos delegacijos ini-
ciatyva ES šalys narės iš-
platino bendrą pareiškimą, 
kuriame ragina Baltarusiją 
įvykdyti šiuos reikalavimus 
iki kito Orhuso konvencijos 
šalių susitikimo. Jei tai ne-

bus padaryta, ES planuoja 
siūlyti Baltarusijai pritaikyti 
konvencijoje numatytas prie-
mones.

Birželį Ženevoje vyku-
siame JT Konvencijos dėl 
poveikio aplinkai įvertini-
mo tarpvalstybiniame kon-
tekste (Espo konvencijos) 
susitikime Baltarusija taip 
pat paraginta vykdyti šios 
Konvencijos reikalavimus 
ir  atsižvelgti  į  esminius 
Lietuvos visuomenės bei eks-
pertų keliamus klausimus dėl 
atominės elektrinės Astrave 
saugos ir poveikio Lietuvos 
gyventojams.            LR URM
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KULTŪROS KRONIKA

K U L T ŪR A

Vilniuje pristatyta Lietuvos 
ir išeivijos rašytojo, mokslinin-
ko ir pedagogo, kunigo Kęstučio 
Trimako knyga „Mano pasaulė-
jautos kelionė”. Išleisti knygos 
K.Trimakas nespėjo – mirė 
praėjusių metų liepą. 

Knygoje „Mano pasaulėjau-
tos kelionė” sudėti K.Trimako 
paskutiniųjų gyvenimo metų 
tekstai, jo jaunystės dienoraš-
čiai, žymių Lietuvos ir išeivijos 
žmonių atsiminimai apie kuni-
gą. Knygos sudarytoją, išeivijos 
kultūrininkę Mariją Remienę ir 
kunigą K.Trimaką siejo ilga-
metė draugystė. K.Trimako 
motina ir M.Remienės se-
suo buvo vienuolės tame pa-
čiame vienuolyne Jungtinėse 

Amerikos Valstijose.
Po K.Trimako mirties, 

rinkdama knygai rankraš-
čius, M.Remienė rado iki 
šiol niekur neskelbtus kunigo 
jaunystės dienoraščius. Pasak 
knygos sudarytojos, tekstai, 
rašyti pabėgėlių stovykloje 
Vokietijoje, ją sužavėjo jauno 
žmogaus pasiaukojimu.

„Tegul pamato žmonės, 
koks buvo jaunimas tais lai-
kais, kaip jis siekė idealo ir 
kaip jis siekė to savyje, tikrai 
nesiekė nieko sau. Galvojo, 
kaip galėtų padėti kitiems”, – 
sako M.Remienė.

Tegul pamato žmonės, 
koks buvo jaunimas tais lai-
kais, kaip jis siekė idealo ir 

Latvijos sostinėje Rygoje 
pasibaigusioje Pasaulio chorų 
olimpiadoje 2014, Vilniaus 
mokytojų namų mišrusis cho-
ras „Bel Canto” buvo įvertin-
tas 90.63 balo ir laimėjo aukso 
medalį. „Bel Canto” Pasaulio 
chorų olimpiadoje dalyvavo 
pirmą kartą ir varžėsi šiuolai-
kinės chorinės muzikos kate-
gorijoje Čempionų konkurse. 

Aukso medaliai chorų 
olimpiadoje skiriami chorams, 
surinkusiems daugiau kaip 80 
iš 100 galimų komisijos balų; 
sidabras atitenka chorams, su-
rinkusiems nuo 60 iki 80 balų; 
bronza – surinkusiems nuo 40 
iki 60 balų.

Šiame svarbiausiame pa-
saulyje chorinės muzikos 
konkurse „Bel Canto” atliko 
ypatingai sudėtingą muzikinę 
programą: lietuvių kompo-
zitoriaus Vytauto Miškinio 
specialiai chorui „Bel Canto” 
parašytą kūrinį „I Am Here”; 
švedų kompozitoriaus Sven-
David Sandström „To see a 
World”, lietuvių kompozi-
toriaus Giedriaus Svilainio 

LIETUVIŲ CHORAS „BEL CANTO” 
LAIMĖJO AUKSO MEDALĮ

„O Quam Tristis” ir taip pat 
Vytauto Miškinio „Neišeik, 
Saulala”. Šiuolaikinės muzi-
kos kategorija yra viena sun-
kiausių konkurse. Joje galėjo 
varžytis tik tie chorai, kurie 
olimpiadoje pristatė vieną 
specialiai jiems parašytą naują 
kūrinį.

„ A p i e  a u k s o  m e d a l į 
Pasaulio chorų olimpiadoje 
svajojome nedrąsiai ir dar ne 
šiais metais”, – teigia Artūras 
Dambrauskas.

Choro „Bel Canto” meno 
vadovas ir vyriausias diri-
gentas Artūras Dambrauskas 
teigia, jog auksas Pasaulio 
chorų olimpiadoje yra neįtikė-
tinas pasiekimas vos penkerius 
metus gyvuojančiam chorui.

„Nuo pat choro įsikūrimo 
2009 m. dirbome sunkiai ir 
kryptingai, todėl man ypatin-
gai džiugu, kad šis įvertinimas 
vainikuoja mūsų penkerių metų 
kelią ir pasauliniame lygmeny-
je. Apie aukso medalį Pasaulio 
chorų olimpiadoje svajojome 
nedrąsiai ir dar ne šiais metais”, 
– teigia Artūras Dambrauskas.

Lietuvių choras „Bel Canto” Pasaulio chorų olimpiadoje Rygoje.

Šiuolaikinės chorinės muzi-
kos kategorijoje, kurioje su dar 
19 chorų varžėsi „Bel Canto”, 
vertinimo komisiją sudarė 
pasaulinis chorinės muzikos 
elitas. Tai ispanų kompozito-
rius ir dirigentas Javier Busto; 
latvių dirigentas ir muzikos 
pedagogas Rihards Dubra; po-
puliarusislatvių kompozitorius 
Ēriks Ešenvalds; vengrų kom-

pozitorius Levente Gyöngyösi; 
muzikos autorius, profesorius 
Henry Leck iš JAV; Pekino 
konservatorijos Dirigavimo 
katedros įkūrėja, Kinijos kultū-
ros ministerijos Menų mokslo 
komiteto ekspertė, profesorė 
Lingfen Wu ir pasaulinio garso 
lietuvių kompozitorius, peda-
gogas ir dirigentas Vytautas 
Miškinis.

Pasaulio chorų olimpiada 
yra svarbiausias kas dvejus 
metus vyksiantis chorinės 
muzikos konkursas pasaulyje. 
Šiais metais Rygoje vykęs 
renginys tapo ir pagrindiniu 
Europos kultūros sostinės 
renginių Rygoje akcentu; jame 
dalyvavo 470 chorų iš 73 
valstybių.

LRT

KUNIGO KĘSTUČIO TRIMAKO KNYGA SU NIEKUR NESKELBTAIS  
JO JAUNYSTĖS DIENORAŠČIAIS

kaip jis siekė to savyje, tikrai 
nesiekė nieko sau.

Daugelio straipsnių ir kny-
gų autorius K.Trimakas buvo 
baigęs teologijos, filosofijos ir 
psichologijos studijas, išmanė 
anglų bei klasikinių kalbų 
literatūrą.

K.Trimakas – ilgametis 
ateitininkų dvasios vadas, 
daugelio žurnalų išeivijoje 
redaktorius. Knygoje pateikia-
ma daug nuotraukų, jo kurtų 
eilėraščių, taip pat kunigo lais-
valaikio užsiėmimo – tapybos 
reprodukcijos. 

„Mes su jo išėjimu labai 
daug praradome. Dabar, kad ir 
atvažiuoja kunigų, pavaduoja, 
bet neturi pašaukimo. Turėjome 
Gintarą Grušą, bet ir tą prara-
dome. Neturime tokių kunigų, 
kokie buvo kunigas Yla arba 
kunigas Trimakas – tai buvo 
jaunimo auklėtojai. Jie galė-
jo rašyti knygas, galėjo mus 
šviesti ir vesti prie Dievo ir prie 
gėrio”, – teigia M.Remienė.

K.Trimakas, pusšimtį metų 
tarnavęs kunigu išeivijoje, at-
kūrus nepriklausomybę dažnai 
grįždavo į Lietuvą, bendra-
darbiavo atkuriant Vytauto 
Didžiojo universiteto Katalikų 
teologijos fakultetą, dėstė teo-
logiją ir psichologiją Lietuvos 
aukštosiose mokyklose.

Lėšos, surinktos parda-
vus K.Trimako knygą, leidė-
jų sprendimu bus perduotos 
Bažnyčiai, kuri siekia beatifi-
kuoti lageryje mirusią Adelę 
Dirsytę. Jos paskelbimu šven-
tąja rūpinosi ir K.Trimakas.

LRT

Kun. Kęstutis Trimakas.                                                 Draugas.org

Norinčiuosius pasiklausyti Lietuvos kamerinio orkestro, 
kuriam diriguoja profesorius maestro Juozas Domarkas, ir įsta-
baus jaunos solistės iš Latvijos Monta Martinsone balso Palangos 
Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia sunkiai 
sutalpino. Prieš šešerius metus prasidėjęs nuo penkių koncertų 
renginys išaugo į festivalį, sutraukiantį gausių sakralinės ir klasi-
kinės muzikos gerbėjų. Šiemet festivalis „Ave Maria” truks visą 
mėnesį ir pakvies klausytojus į šešiolika koncertų.

Kaune kuriamas pirmasis pasaulyje virtualus miesto ar-
chyvas – jo dalimi gali tapti kiekvieno kauniečio prisiminimai ar 
fotografijos, rašo dienraštis „Kauno diena”. „Tokios nuotraukos 
sukelia skirtingų išgyvenimų, primena įvairius gyvenimo įvykius, 
gaivina atmintį apie tuo metu šalia buvusius žmones. Būtent tokie 
subjektyvūs išgyvenimai, istorijos ar iš pirmo žvilgsnio niekuo 
neišsiskiriančios nuotraukos, vaizdo, garso įrašai mums ir yra 
įdomūs”, – sakė laisvųjų Kauno archyvų „Atminties vietos” 
projekto vadovė Daiva Citvarienė. Ji tikino, kad virtualaus miesto 
archyvo įgyvendinimas Kaune – pirmas toks pasaulyje. Kol kas 
projekte sukaupta kelios dešimtys fotografijų, literatūrinių tekstų, 
garso ir vaizdo įrašų. Nors projekto kūrėjos ir tikėjosi aktyves-
nio kauniečių įsitraukimo, bet tiki idėjos patrauklumu ir svarba 
miestui, rašo dienraštis.

Trečią kartą Jūros šventės įkarštyje Danės upe KLaipėdoje 
plaukė istoriniai laivai, primindami visai Lietuvai, kad esame 
jūrinė valstybė, turinti jūrinį paveldą ir kurianti naujas jūrines 
tradicijas. Jubiliejinei – 80-ajai Jūros šventei – Lietuvos Jūrų 
muziejus drauge su „Klaipėdos šventės” parengė išskirtinę dova-
ną – tarptautinį istorinių laivų paradą „Dangės flotilė”, kuriame 
dalyvauja šešiolika tradicinių laivų ir senesnių nei 50 metų jachtų 
iš Lietuvos, Rusijos ir Vokietijos, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) Jaunimo bendruomenė kreipėsi į valstybės vadovus bei 
atsakingus pareigūnus, ragindama juos imtis atitinkamų veiksmų 
įtraukiant propagandos atlikėjus iš Rusijos į Lietuvoje nepagei-
daujamų asmenų sąrašus. „Krymo aneksijos kontekste tapome 
liudininkais, kaip Rusijos menininkai, artistai tampa Kremliaus 
politikos ruporais ir gynėjais. Tie patys menininkai savo kūryba, 
dažnai turinčia aliuzijų į pasididžiavimą Sovietų Sąjunga, atvyksta 
pasirodymams į Lietuvą, skelbdami atitinkamas, pateisinančias 
Kremliaus propagandą, žinutes”, – teigia TS-LKD Jaunimo ben-
druomenės pirmininkė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Lietuvos bibliotekose lankosi 36 proc. šalies gyventojų, 
didžioji dalis jų yra jaunimas, atskleidė Kultūros ministerijos užsa-
kymu atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa. Jos duomenimis, 
pusė apklaustų asmenų, nurodžiusių, kad lankosi bibliotekose, tai 
darė reguliariai – septynis ir daugiau kartų per metus.          LRT
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Yra daug daiktų ir dalykų, 
be kurių žmogui būtų nepa-
togu, sunku arba išvis neį-
manoma išgyventi. Žmogui 
egzistuoti būtinas maistas, 
apranga, būstas. Yra daug 
gamtos duotų reiškinių ir 
medžiagų, kurių tarsi nema-
tome, neapčiuopiame, negir-
dime, tačiau jų netektį iškart 
pajuntame. Nematome orto, 
bet užtenka pasinerti po van-
deniu, ir jo netektis tampa 
akivaizdi. Vis dėlto žmogus 
yra ne tik biosocialinė būty-
bė, bet ir Dievo paveikslas ir 
panašumas, jis gyvas ne vien 
duona – jam duota vieta po 
saule, suteiktos teisės laisvai 
reikšti savo valią, kurti šeimą, 
priklausyti tautai, valstybei, 
turėti tėvynę. Teisės, laisvė, 
valia, tėvynė – tarsi abstrak-
tūs, nematomi dalykai, bet 
užtenka bent vieno jų netekti 
ir iškart pajusime.

Lietuvos netekčių patirtis 
didelė ir skausminga, nes 
istorinis likimas jai lėmė 
būti tarp Rytų ir Vakarų, 
tarp skirtingų kultūrų ir 
skirtingo civilizacijos laips-
nio kaimynų, nenuoramų 
užkariautojų. Gal todėl lie-
tuvio veide dažniau rūpestį, 
o ne šypseną matome, todėl 
pakelių rūpintojėliai liūdni, to-
dėl ir poetas Lietuvą pavadino 
,,ašara Dievo aky”.

Lietuvos tūkstantmetį, 
t.y. jos vardo paminėjimą 
istoriniuose šaltiniuose, mi-
nėjome neseniai. Tautos raida 
yra praeities gelmėse, jos 
priešistorę tyrinėja ir nagri-
nėja archeologai, kalbininkai, 
etnografai, antropologai, ir 
būtent jie daugiau pasako 
nei randame istoriniuose 
dokumentuose. Jie tvirtina, 
kad čia jau dešimt tūkstančių 
metų gyveno sėslios, ramios, 
darbščios gentys.

Suaugęs su dosnia ir ramia 
gamta, iš jos semdamas patirtį 
ir galias, ją garbindamas, lie-
tuvis išsiugdė sėslumo savybę, 
kurią amžiai jam įtvirtino kaip 
šeštąjį jausmą – Tėvynės mei-
lę. Šis jausmas nebūdingas iš 
klajoklių kilusioms tautoms. 
Jei lietuvis iš savo šalies il-
gesniam laikui savo noru ar 
prievarta pasitraukia, suserga 
tėvynės ilgesio liga – nostal-
gija. Pastebėta, kad lietuviai 
neatspariausi šiai ligai. Štai 
ką rašė iš Kanados aušrininko 
Martyno Jankaus dukra Elzė 
savo jaunystės draugei Elenai 
Kondratavičienei, gyvenusia 
Bitėnuose prie Rambyno: 
,,Tu nežinai, Lene, kokia ta 
liga nostalgija; ji kankina 
dieną ir naktį, ji neapleidžia 
sapnuose. Jei nuo jos būtų 
išrasti vaistai, Amerikos vais-
tinėse jų nebūtų, išpirktų lietu-
viai. Įdėk į laiško voką keletą 
smiltelių nuo motinos kapo, 

TAUTOS BŪSTAS – VALSTYBĖ
gal lengviau bus”. Taigi, kur 
lietuvis ar jo kapas, ten – 
dalelė Lietuvos. Gal todėl iš 
tolimiausių kraštų parsigabe-
nam tautiečių kaulus, kad jie 
nors po mirties savo žemėje 
ramybę rastų.

Kaip vaikai šeimoje jau-
čiasi geriausiai, saugiausiai, 
taip žmonės – savo tautoje; 
juos sieja bendras istorinis 
likimas, kalba, papročiai, 
tikėjimas, bendra teritorija 
– vieta žemėje. Kaip šeima, 
taip ir tauta statydina sau 
būstą. O tas tautos būstas – tai 
valstybė.

Valstybę kurti, vienyti 
gentis, bendruomeniškai gy-
venti nėra lengva. Istoriniai 
šaltiniai byloja, kad ir Lietuvos 
valstybės kūrimasis nebuvo 
lengvas. Vienijimosi idėja lyla 
iš poreikio gintis, apsaugoti 
tautą, sukurti jai saugų būs-
tą – valstybę. Jai įgyvendinti 
prireikė milžiniškų pastangų, 
teko panaudoti ir prievartą, 
šalinti nepaklusniuosius, pra-
lieti savą kraują, nes žmogui 
idealai visuomet tolimesni, 
sunkiau suvokiami už nūdie-
nos interesus, buities reikalai 
užgožia būties dalykus.

Iš pietų ir rytų į lietuvių 
žemes nuo seno brovėsi sla-
vai, Aukso orda, o iš Vakarų 
– germanų gentys. Patyrę 
skausmingų netekčių ir 
nuostolių, lietuviai suvokė, 
kad būtina gerai apmokyta, 
organizuota, nuolat budin-
ti kariuomenė, todėl greta 
žemdirbystės radosi karyba, 
kuri tapo neatsiejama lietuvių 
gyvenimo dalimi. Dar nesu-
vienyta į valstybę, lietuvių 
tauta sugebėjo apginti ne tik 
save, bet išgelbėjo nuo Aukso 
ordos kaimynę Lenkiją ir visą 
Europą. 

Į pabaigą eina aštuntasis 
šimtmetis nuo Mindaugo ka-
rūnavimo Lietuvos karaliumi, 
nuo suvienytos valstybės įkū-
rimo. Per tuos šimtmečius, 
nors ir suvienyta, Lietuva 
ramybės neturėjo: buvo karų, 
žūtbūtinių mūšių, pergalių 
ir pralaimėjimų, skaudžių 
netekčių, Lietuvą žeminančių 
prievartinių sutarčių, okupaci-
jų, tačiau tautos dvasia niekad 
nebuvo sugniuždyta, niekada 
nepasidavė, veržėsi į laisvę ir 
nepriklausomybę.

Taip jau lėmė istorinis 
likimas, kad kažkada galinga 
Lietuvos valstybė, valdžiu-
si žemes nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros, atlaikiusi 
slavų, kryžiuočių ir Aukso 
ordos antpuolius, per suar-
tėjimą su padrikusio vals-
tybingumo ponų ir bajorų 
Lenkija pati savo valstybin-
gumą prarado. Tačiau viltys 
ir pastangos atkurti sugriautą 
Lietuvos valstybę nebuvo 
sužlugdytos: pasipriešinimas 

carinės Rusijos okupacijai 
prasidėjo Lietuvos istorijos 
tyrinėjimu Vilniaus universi-
tete. Universiteto auklėtiniai 
Mickevičius, Kraševskis, 
Kondratavičius ir daugelis 
kitų, nors lenkiškai kalbėjo, 
tačiau gerbė ir mylėjo savo 
tėvynę Lietuvą, save laikė 
lenkiškos kultūros lietuviais, 
išlaikė lietuvių tautos dvasią, 
priešinosi rusinimui, siekė 
Lietuvos atgimimo. Pirmieji 
tikri susipratę lietuviai, 
kuriems aiškią įtaką tu-
rėjo universiteto dvasia, 
buvo Simonas Daukantas 
ir Motiejus Valančius. Jų is-
torijos veikalai, parašyti lie-
tuviškai, atliko didžiulį švie-
čiamąjį vaidmenį. Tikrasis 
tautinis atgimimas prasidėjo 
po baudžiavos panaikinimo, 
kai valstiečiai, kaime išlai-
kę nepažeistą tautiškumą, 
gavę šiokią tokią laisvę ir 
savivaldą, praturtėjo, atkuto 
ir, atgavę spaudą, su savo 
kultūriniais reikalavimais 
išėjo į viešumą. Kita vertus, 
tautiškajam atgimimui buvo 
palankus teritorijos susiau-
rėjimas; ankstesnių laikų 
Lietuva buvo daugiatautė, 
išplitusi į kitų tautų etnines 
žemėse, o atgimstanti – susi-
telkusi savo etninėse žemėse.

Didžiųjų kunigaikščių 
Lietuva nebuvo tautinė vals-
tybė, nes ji buvo kuriama ,,iš 
viršaus”, per mišrias vedybas 
kunigaikščiai paveldėdavo 
svetimas žemes, valstybė 
rėmėsi dinastijomis ir aukš-
tesniais luomais. XX amžiaus 
pradžioje tauta jau rėmėsi 
knygnešiais švietėjais, kariais 
savanoriais ir savo valstybės 
ištroškusia, tautiškai atgimu-
sia valstietija. Pirmasis orga-
nizuotas ir rimtas bandymas 
išsivaduoti iš 110 metų tru-
kusios rusų okupacijos buvo 
1905 metų Didysis Vilniaus 
Seimas, pareikalavęs autono-
mijos su Seimu Vilniuje, ir po 
jo kilęs sukilimas, kuris, deja, 
buvo numalšintas. Reikėjo dar 
aštuonerių metų aktyvios poli-
tinės veiklos – tiek Lietuvoje, 
tiek užsienyje. Tik pasibaigus 
Pirmajam pasauliniam ka-
rui, 1918 m. vasario 16 d., 

Lietuvos Taryba su Jonu 
Basanavičiumi priešakyje 
paskelbė atstatanti Lietuvos 
nepriklausomą valstybę. 
Šiuo nutarimu Lietuvos vals-
tybė, vadovaudamasi tautų 
apsisprendimo teise, buvo at-
kurta ant tautos, gyvenančios 
savo etninėse žemėse, pamatų. 
Nutarimą – savo tėvų ir protė-
vių troškimą - įkūnijo tauta, jį 
apgynė ,,žagres palikę dirvoj” 
kariai savanoriai. Tauta įgijo 
būstą, kurio kūryba tęsėsi, 
tačiau neilgai.

Praėjus nuo nepriklauso-
mybės atkūrimo porai dešim-
tmečių, Lietuva vėl pateko 
į SSRS, paskui Vokietijos ir 
vėl SSRS „globą”, prarado 
laisvę ir nepriklausomybę. Ir 
tik 1990 m. kovo 11 dieną, 
po 50-ies metų tylos lietuvių 
tauta sau ir pasauliui atkurtos 
valstybės vardu vėl ištarė: ,,Aš 
laisva ir nepriklausoma”. 

Eina trečias dešimtmetis 
nuo Nepriklausomybės atga-
vimo, tautos būsto – valsty-
bės – saugumą užtikrina sava 
kariuomenė bei euroatlantinės 
struktūros, tačiau ar saugus tas 
būstas? 

Blogio imperijos teisių 
ir pareigų perėmėja Rusija, 
pasirodo, tik kosmetiškai pa-
sipudravusi – pavadinimą 
pakeitusi, kūjį ir pjautuvą 
pakeitusi dvigalviu ereliu, 
himno žodžius, bet ne melo-
diją pakeitusi, suvaidino de-
mokratijos spektakliuką savo 
liaudžiai ir pasauliui mulkinti 
bei ėmėsi imperinius kėslus 
realizuoti. 

Iš pradžių, 2006 m. rugsėjo 
18 d., Rusija dėl Padniestrės 
priklausomybės Moldovai ar 
Rusijai organizavo neteisėtą 
referendumą, kuriame neva 
daugiau nei 97 proc. balsa-
vusių pasisakė už prisijun-
gimą prie Rusijos. O 2008 
m. Rusija išsiuntė tankus, 
karius ir naikintuvus į Pietų 
Osetiją, kurie per kelias die-
nas sutriuškino gruzinų pajė-
gas. Pirmąją Rusijos karinę 
intervenciją į kaimyninę šalį 
po Sovietų Sąjungos žlugimo 
užgniaužęs kvapą stebėjo 
visas pasaulis. Pradžioje ru-
sai darbavosi Pietų Osetijos 

sostinėje Cchinvalyje, tačiau 
jau kitą dieną pradėjo bom-
barduoti Gruzijos miestus 
Gorį ir Potį, uostas šiame 
mieste buvo visiškai sunai-
kintas. Galiausiai rusai smogė 
prie Tbilisio įsikūrusioms 
gruzinų aviacijos bazėms. Po 
kelių konflikto dienų tuometis 
Rusijos prezidentas Dmitrijus 
Medvedevas pažadėjo, kad 
kariai trauksis iš Gruzijos, ta-
čiau Rusijos pajėgos dar kurį 
laiką lūkuriavo. Abchazija ir 
Pietų Osetija liko atskirtos 
nuo Gruzijos. Tarptautinė 
komisija atmetė Rusijos 
teiginius, neva intervencija 
buvo būtina siekiant apginti 
Pietų Osetijoje Rusijos pi-
liečius, nors Gruzija nevykdė 
genocido prieš Pietų Osetijos 
ir Abchazijos gyventojus, o 
rusų veiksmai galėjo apsi-
riboti tik žmonių saugumo 
užtikrinimu ar jų evakuacija. 
Be kita ko, komisija aiškino, 
kad Gruzija neprivalo pri-
pažinti Abchazijos ir Pietų 
Osetijos gyventojų Rusijos 
piliečiais, nes rusų inicijuotas 
rusiškų pasų išdavimas ten 
buvo neteisėtas. „Abchaziją 
ir Pietų Osetiją neturėjo jokio 
teisinio pagrindo atsiskirti 
nuo Gruzijos bet kokia tre-
čioji šalis, pripažinusi šių 
separatistinių darinių nepri-
klausomybę, tai pažeidžia 
tarptautinės teisės normas”, 
– teigiama ataskaitoje.

Pagal panašiai surežisuotą 
spektaklį Ukrainai priklausan-
tį Krymą Rusija jau skelbia 
„priglaudusi”. Ko laukia kitos 
Ukrainos sritys ar visa valsty-
bė, sunku nuspėti.

Kitoms inkorporuotoms į 
SSRS valstybėms dera labai 
suklusti, rimtai ruoštis gy-
nybai, nes, tarkime, kokiam 
kremliniam provokatoriui ar 
pakvaišėliui sušukus „našich 
bjut” (mūsiškius muša), į 
šių tautų būstus gali įsiveržti 
Rusijos „riboto dydžio kari-
niai daliniai” su šeimininkų 
teisėmis.

Kol išlieka kaimynystėje 
imperinių siekių neatsisakiusi 
Rusija, Lietuvai, turinčiai 
ženkliai mažesnes karines 
pajėgas, savo būstui apsau-
goti tenka ne vien pasikliauti 
NATO pajėgomis, bet, kaip 
šios organizacijos narei, ne-
atidėliotinai stiprinti karinius 
pajėgumus, kad atgrasytų 
kylančius kėslus, o iškilus 
konfliktui galėtų atremti agre-
sorių ne tik „vienu šūviu”. 
Jei patys gynybai dėsime 
nuoširdžias pastangas, padės 
ir tarptautinė bendrija, padės 
dangiškasis Lietuvos globėjas 
Kazimieras, kaip stebuklingu 
būdu jau yra padėjęs lietuvių 
kovoje su maskoliais 1518 m. 
prie Polocko arba su švedais 
ties Salaspiliu.

Su 3 800 kariuomenės ir 7 

Mindaugas – Lietuvos didysis kunigaikštis (1236–1263 m.), pir-
masis ir vienintelis Lietuvos karalius (1253–1261 m.)

(Nukelta į 11 psl.)
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Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

1983-ieji. Jau dešimt 
metų, kai nesuiminėjami 
kunigai. Ir staiga žinia - 
suimtas kunigas Alfonsas 
Svarinskas.

Teismo metu, čia pat, AT 
salėje suimamas ir kunigas  
Sigitas Tamkevičius. Tai 
buvo grėsmingas smūgis visai 
Lietuvos katalikų bendruome-
nei - ateistinis Leviatanas vėl 
pražiojo savo nasrus.

„...atsimenu, einame į kuni-
go Sigito Tamkevičiaus teismą 
su Petru Cidziku. Aukščiausias 
teismas – šalia Mažvydo bibli-
otekos ir MA aspirantų ben-
drabučio. Tuoj peržengsime 
nematomą raudoną liniją, už 
kurios visi, norintys patekti į 
AT, yra suimami. Matau, kaip 
dreba Petro rankos, koks įsi-
tempęs jo veidas - ir vis tik jis 
eina, nors yra ką tik paleistas 
iš Černiachovsko ligoninės-
kalėjimo, to paskutinio pra-
garo rato, į kurį bet kada gali 
būti sugražintas. Man pasida-
ro gėda dėl savo baimių – aš 
rizikuoju nebent aspirantūra, o 
jam tai sprendimas žūti ar būti. 

Pasitinka vyrukai atšertais 
komjaunuoliškais veideliais, 
pasiūlo sėsti į šalia esantį 
autobusiuką, o nepanorusius – 
užlaužia rankas ir įgrūda. Mus 
ir dar keletą moteriškių, matyt 
vienuolių, nuveža už miesto 
ir, išlaikę keletą valandų, pa-
leidžia. Bet ne visus – porą 
energingiau protestavusių nu-
teisiamos penkiolikai parų...”

KRISTAUS KAREIVIS
IN MEMORIAM ALFONSUI SVARINSKUI

Po trečio kalinimo, 1988m. 
liepą kunigas Alfonsas grįžta 
į Viduklę, kur kunigavo prieš 
suėmimą. Viduklė buvo jo 
mylima parapija, o jos žmonės 
atsidėkojo jam tuo pačiu. Tai 
buvo jo geriausi metai – ne-
paisant trijų kalinimų, jis buvo 
kupinas dvasinės jėgos, jo 
pamokslai uždegdavo žmones, 
leido tikėtis geresnių laikų. 
Teko laimė matyti jį toje dvasi-
nės brandos viršūnėje ir patirti 
nenusakomą drąsos ir vilties 
pliūpsnį, kunigo skleidžiamą 
iš ambonos:

„...pamaldos Viduklėje, 
bažnytėlė pilna žmonių. Bus 
teikiama pirmoji Komunija. 
Išsirikiuoja dvi eilės – tėvai ir 
vaikai. Ir štai, sekant senoviniu 
papročiu (gaila, nykstančiu...) 
vaikai priklaupia ir dėkoja 
tėveliams už tai, kad augino 
dorais žmonėmis, atsiprašo ką 
ne taip padarę, o tėveliai juos 
laimina naujam gyvenimui, 
ir visa tai palydima kunigo 
Alfonso jaudinančiu, pasie-
kiančiu širdies gelmes žodžiu. 
Tai buvo vaizdas, kurio neuž-
miršiu visą gyvenimą – verkė 
ne tik moterys, bet ir dažnas 
vyras braukė ašarą. Tokiomis 
akimirkomis pajunti, kokia ne-
nugalima jėga yra bendruome-
nė, bendrystė, communio, kai 
ją sujungia, suliedina Kristaus 
žodis ir jį sakralizuojančio 
tarpininko – drąsaus Kristaus 
kareivio paliudijimas savo 
gyvenimu...” 

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

Buvo kunigo Alfonso gy-
venime ir tragiškoji linija, apie 
kurią gal netinka kalbėti rašant 
in memoriam, bet vis tik patei-
sinama, jei tai papildo velionio 
atminimą dramatiška gaida, 
padeda suvokti žmogaus sielos 
slėpinius. Kunigas Alfonsas – 
apkasų žmogus, visą gyvenimą 
praleidęs kovose už Dievą ir 
Tėvynę.

Tokia kareivio dalia – at-
sišaudyti, ir kunigas Alfonsas 
mokėjo tai daryti – ne veltui 
priešai jį „apdovanojo” ilgais 

metais lagerio. Tačiau yra lai-
kas kariauti ir laikas sėti. Kai 
apkasų karas buvo baigtas, 
galima buvo imtis arklo. Jis tai 
ir darė, ir garbė jam. 

Darė tai, kaip mokėjo – 
kareiviškai ir griežtai, ir tai 
daugeliui netiko, nes jiems pa-
togesni buvo atlaidesni, libera-
lūs dvasiškiai. Tai nereiškia, 
kad neteisūs buvo tautoje ir 
liaudyje populiarūs ganytojai, 
kurie mokėjo sėti ir arti kitaip, 
ne kareiviškai, sušildyti Žodį 
širdies šiluma - ir už tai garbė 

jiems. Dievas kiekvienam 
davė savo, ir kiekvienas bus 
vertinamas ne už būdą, kuriuo 
žmogus įbūtina savo buvimą, 
bet už tai, kiek padarė savuoju 
būdu, kiek į tai įnešė sielos 
virpulio ir širdies sopulio.

Ilsėkis ramybėje, Kristaus 
kareivi, šalia savo bendražygių 
partizanų, amžinai jaunų ir 
amžinai nugalėtojų, kuriems 
likai ištikimas visą savo gyve-
nimą ir kurių atminimo puose-
lėjimui skyrei paskutines savo 
gyvenimo pajėgas...

Algirdas Patackas, Seimo 
narys 

armotomis Katkevičius darė 
„stebuklus”. Didžiausias lai-
mėjimas buvo ties Salaspiliu 
(Kirchholmu). Karolis artino-
si prie Rygos su 14 000 karių 
armija. Etmonas pastojo šve-
dams kelią. Prieš mūšį buvo 
atlaikytos šv. Mišios. Vadas, 
padrąsinęs karius laimėti ar 
žūti, nusimetė metalinius šar-
vus, atsiraitė dešinę rankovę, 
pakėlė pašventintą kardą, 
pirmas puolė priešą, ir lietu-
viai visai sutriuškino švedus 
(1605.IX.27). Švedų žuvo 
apie 9,000, keli tūkstančiai 
pateko į nelaisvę; karo grobio 
liko 20 patrankų ir 60 vėlia-
vų. Karolis su karių likučiais 
suskubo laivais pasprukti. 
Livonija buvo išvaduota.

Lietuvių laimėjimas nu-
stebino Europą. Katkevičius 
gavo Popiežiaus, impera-
toriaus, anglų karaliaus ir 
turkų sultono sveikinimus. 
Nugalėtojas grįžo sveikas, 
džiūgaudamas, dėkojo šv. 
Kazimierui, dangiškajam savo 
gynėjui.

„Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia!”

Algimantas Zolubas

(Atkelta iš 10 psl.)
TAUTOS BŪSTAS...

Didžiausiosios Europoje 
plytinės gotikinės pilies kom-
plekso – Marienburgo pilies 
– kasmet atvyksta apžiūrėti dau-
giau nei pusė milijono turistų. 
Pilis reikšminga ir Lietuvai – čia 
kalėjo Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Kęstutis, o Lietuvos ir 
Lenkijos jungtinei kariuomenei, 
laimėjusiai Žalgirio mūšį prieš 
Vokiečių ordiną, Marienburgo 
pilies užimti nepavyko.

Prie Nogato upės Marien-
burgo pilies kompleksas kurtas 

Wikimedia Commons nuotr.

MARIENBURGO PILĮ KASMET APLANKO  
PUSĖ MILIJONO TURISTŲ 

šešis šimtmečius – pilis pradėta 
statyti XII mažiaus pabaigoje 
ir baigta XVIII pradžioje. Trys 
pilys – Aukštutinė ,Vidurinė 
ir Žemutinė – bei vienuolynas 
sujungti į gynybinį kompleksą 
,kuris buvo neįveikiama tvir-
tovė. Aukštos sienos ir šeši 
tvirti gynybiniai vartai saugojo 
Kryžiuočių ordino sostinę.

Marienburgo tvirtovė – di-
džiausia gotikinė mūro pilis 
Europoje. Ji svarbi ir Lietuvos 
istorijai. Būtent iš šios tvirtovės 

vokiečių ordino kariai traukda-
vo užkariauti pagonių žemių. 
Čia buvo kuriami ir Lietuvos 
pavergimo planai. Tačiau planai 
neišsipildė. Per Žalgirio mūšį 
jungtinė Lietuvos-Lenkijos ka-
riuomenė sutriuškino Vokiečių 
ordiną ir taip nutraukė jo verži-
mąsi į Rytus.

„Jungtinė Lenkijos ir Lietu-
vos kariuomenė šturmavo šią 
pilį, bet neįveikė. Apgultis 
tęsėsi tris savaites. Bet vėliau, 
praėjus beveik penkiasdešim-
čiai metų, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Kazimieras 

IV Jogailaitis išpirko pilį iš tuo-
met ją valdžiusios čekų samdi-
nių kariuomenės. Ši jiems buvo 
atitekusi iš Vokiečių ordino už 
skolas”, – pasakoja muziejaus 
gidė Cecylia Konowrocka-
Michalska.

Aukštutinėje pilyje gy-
veno Vokiečių ordino didieji 
magistrai. Čia apsistodavo ir 
aukšto rango riteriai, atvykę 
iš visos Europos. Požemiuose 
buvo įrengtas kalėjimas ypa-
tingiems belaisviams. Čia 
kalėjo ir Lietuvos didysis 
kunigaikštis Kęstutis.Tiesa, jis 
čia ilgai neužsibuvo. Jį išlais-
vino Vokiečių ordinui tarnavęs 
lietuvių kilmės tarnas Alpis – 
jis išardė sieną, davė žirgą ir 
vokiečių aprėdus.

Po pirmojo Abiejų Tautų 
Respublikos – Lenkijos kara-
lystės ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės –padalijimo 
1772-aisiais pilis atiteko Prūsijai 
– ji buvo perstatyta, paversta ka-
reivinėmis ir sandėliu. Pradėjus 
tvirtovę atstatinėti, restauravimo 
darbus nutraukė II pasaulinis ka-
ras – tvirtovė stipriai apgriauta. 
Pilies restauravimo darbai baigti 
tik pernai. Kasdien tvirtovėje 
apsilanko apie 6 tūkstančius 
turistų. Kasmet –apie pusę mi-
lijono.                                   LRT
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Now serving Lithuanians, including former Taupa Members! 
 

 
 

1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107 

216-228-1996 or 800-577-1996 
latvian@ameritech.net 

 

Hours: Mon-Wed and Fri 9:00AM-3:00PM 
Sun 9:30-10:30AM (Fall-Spring) 

 
 

View our Website and Facebook page for a list of our services:  
www.latvianclevelandcu.org & 

www.facebook.com/latvianclevelandcu 

 
 

P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397 
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter

OPEN
Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm             866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm                Cleveland, OH 44119

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 

Interneto svetainė:  WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

Lietuvos dviratininkas 
Ramūnas Navardauskas lie-
pos 25 d. „Tour de France” 
19-ojo etapo lenktynėse pa-
sinaudojo masine griūtimi 
ir finišavo pirmas. Bendroje 
lenktynių įskaitoje lietuvis 
užima 140-ą vietą. 

Tai pirmasis kartas isto-
rijoje, kai lietuviui pavyko 
triumfuoti „Tour de France” 
lenktynių etape.

2 0 8 , 5  k m  „ G a r m i n -
Sharp” komandos atstovas 
R.Navardauskas nuvažiavo 
per 4 valandas 43 minutes 
41 sekundę. Antras finišavo 
vokietis Johnas Degenkolbas 
(„Giant-Shimano”), o trečias 
buvo norvegas Alexanderis 
Kristoffas („Katusha”).

Iki finišo likus maždaug 
3 km pagrindinėje grupėje 
važiavę dviratininkai pateko 
į griūtį. Šis incidentas, pri-
stabdęs persekiotojus, padėjo 
R.Navardauskui išsaugoti 
persvarą prieš varžovus.

Taip pat reikėtų paminėti 

PIRMASIS LIETUVIS,  
LAIMĖJĘS „TOUR DE FRANCE” ETAPĄ

ir dar kartą pabrėžti, kad 
nereikia iš Ramūno ir kitų 
lietuvių laukti rezultatų kal-
nuose ar bendroje tokio rango 
lenktynių įskaitoje.

„Ramūnas nuo grupės 
pabėgo likus 12,5 km ir at-
laikęs peletono spaudimą 
išsaugojo persvarą ir pasie-
kė vieną didžiausių perga-
lių karjeroje. Po komandos 
draugo amerikiečio Andrew 
Talansky pasitraukimo atro-
dė, kad „Garmin Sharp” eki-
pa sugriuvo. Ankstesniuose 
etapuose niekam pabėgti 
nepavyko, kalnuose jėgų 
pritrūkdavo olandui Tomui-
Jelte’i Slagterui, bet šį kartą 
R.Navardausko sustabdyti 
niekas negalėjo.

Taupydamas jėgas kal-
nuose, nuo pirmaujančiųjų 
atsilikdamas po pusvalandį, 
šiandien Ramūnas į pasku-
tinius kilometrus įdėjo visą, 
save todėl ir turime tokį 
rezultatą”, – lietuvio pergale 
džiaugėsi Lietuvos dviračių 

Ramūnas Navardauskas                                                                                                                  AFP

sporto federacijos techninis 
direktorius Karolis Einikis.

Tai trečias kartas dvi-
ratininko karjeroje, kai jis 
dalyvauja prestižinėse „Tour 
de France” lenktynėse.

Jam teko pakeisti dėl ligos 
negalėjusį startuoti koman-
dos draugą. Nors sportinin-
kas jau buvo suplanavęs 
trumpas atostogas Lietuvoje, 
planus jam sujaukė susirgęs 
„Garmin-Sharp” komandos 
draugas Davidas Millaras, 
kuris jau savaitę gėrė antibi-
otikus ir nespėjo pasveikti.

Per savo karjerą R. Navar-
dauskas jau yra laimėjęs 
ir  kitų prestižinių „Giro 
d’Italia” lenktynių etapą.

Bendroje įskaitoje po devy-
nioliktojo etapo 140-oje vie-
toje esantis R.Navardauskas ir 
toliau lenktynėse pirmaujan-
čiam italui Vincenzo Nibaliui, 
kuris liepos 25 d. finišavo 
24-as, pralaimi puspenktos 
valandos.

ELTA

VYKO TRADICINIS 
BĖGIMAS IŠ MEDININKŲ 

Į VILNIŲ 

Liepos 27 d. tradiciškai iš 
Medininkų į Vilnių pajudėjo 
bėgikų kolona. Tai seniausias 
Lietuvoje estafetinis bėgimas, 
skirtas 23-osioms tragedijos 
šalies pasienyje metinėms 
paminėti. 

Įveikę 35 kilometrų trasą 
bėgikai sustoja Antakalnio 
kapinėse, kur tylos minute pa-
gerbia čia palaidotus nepriklau-
somybę atkūrusios Lietuvos 
sieną saugojusius vyrus.

1991 metų liepos 31 dienos 
rytą Lietuvos ir Baltarusijos 
pasienyje per omonininkų iš-
puolį buvo sušaudyti septyni 
pareigūnai. Sunkiai sužeistas 
muitinės pareigūnas Tomas 
Šernas išgyveno.

LRT

Oregono valstijoje (JAV) 
vykstančiame pasaulio jauni-
mo (iki 20 metų) lengvosios 
atletikos čempionate liepos 24 
d. lietuviams visai nesisekė. 

Pirmajam iš lietuvių starta-
vusiam rutulio stūmikui Juliui 
Malotkinui atrankos varžybo-
se visi trys jo bandymai buvo 
nesėkmingi ir jis nebuvo net 
klasifikuotas.

Modesta Morauskaitė 
pusfinalyje 400 m nubėgo 
per 54,25 sekundės ir buvo 
greitesnė nei atrankoje, tačiau 
tai leido užimti tik septintą 
vietą savo bėgime ir keturio-
liktą tarp 24-ių čempionato 
pusfinalio dalyvių. Iki finali-
nio aštuntuko jai trūko 0,31 
sekundės.

Nesėkmingas ieties meti-

PASAULIO JAUNIMO LENGVOSIOS ATLETIKOS 
VARŽYBOSE JAV – NESĖKMINGA DIENA

mo finalas buvo ir Simonai 
Dobilaitei: pirmas bandymas 
– vos 44,62 m, antras – 43,72 
m, trečias – neįskaitytas ir 
užimta tik dvylikta vieta. Jei 
ji būtų pakartojusi bent antros 
dienos varžybų rezultatą – 
52,43 m – tai būtų jai garanta-
vę aštuntąją poziciją. 

19-metė lietuvė atrankos 
varžybose liepos 22 d. ietį 
numetė 52 m 43 cm ir B gru-
pėje užėmė ketvirtąją vietą. 
Tarp visų 32 atrankos dalyvių 
S. Dobilaitės rezultatas buvo 
aštuntas.

Čempione šioje rungtyje 
tapo rusė Jekaterina Starygina 
(56,85 m), sidabras atiteko 
švedei Sofi Flink (56,70 m), 
bronza – kroatei Sarai Kolak 
(55.74 m.).                        LRT


